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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



elk gebouw is anders…

in vorm

functies in onderlaag zorgen voor
levendigheid in de openbare ruimte

geen blinde gevels op de onderlaag

leunen op omgevingskwaliteit
van aangrenzende gebieden

dichte onderlaag en parkeren
in de openbare ruimte

… in hoogte…

variatie in vorm

gesloten onderkanten, niet veel te beleven

leunen op bestaande omgevingskwaliteiten

levendigheid van de gevel
belangrijker dan architectuur

groene, maar afgesloten binnentuin draagt
niet bij aan omgevingskwaliteit

… in architectuur…

zonwering in architectuur meeontworpen

omgevingskwaliteit verbeteren

auto’s in parkeergarage met
goed vormgegeven inrit

… in kleur…

Modern Enschede: een architectuurcatalogus van hoogbouw

parkeergarage onder gebouw

grote bouwblokken

goede omgevingskwaliteit
door openbare binnentuin

grote bouwblokken
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Identiteit

Profiel
Modern Enschede ligt als een schil rond het historische
stadshart en in kleinere stukken in het zuiden en oosten
van de stad. Het is voornamelijk woongebied. Hier staan
hoge flatgebouwen en appartementscomplexen met ruime 
balkons en parkeerplaatsen voor de deur. Ze zijn gebouwd in 
de jaren zestig, zeventig, tachtig, negentig en 2000 plus. De 
gebouwen verschillen van elkaar in architectuur, materiaalge-
bruik, hoogte en oriëntatie. Samen ormen ze een staalkaart van 
veertig jaar eigentijdse opvattingen over hoge blokkenbouw-
architectuur.

De gevelindelingen van de gebouwen zijn op zich rigide.
Dat deze ijzeren ritmiek niet dominant is, komt door de balkons. 
Rood, geel of groen, uitkragend, trapsgewijs, inspringend of ver-
springend, rond, recht of driehoekig: in modern Enschede zijn 
de balkons de gevel van het gebouw. Zij, en de vaak in de archi-
tectuur meeontworpen gekleurde zonwering, zorgen ervoor dat 
de gebouwen een levendige en fleurige uitstraling hebben. Wel 
bestaat bij veel flats de onderste verdieping uit een blinde gevel, 
waarachter bergingen en parkeergarages zijn verstopt.

In modern Enschede is op straatniveau niet veel te beleven. Er 
zijn geen parken en maar een paar winkels. Een enkel gebouw 
heeft een binnentuin, maar die is afgesloten en onzichtbaar 
vanaf de straat. De openbare ruimte bestaat overwegend uit 
straten met parkeervoorzieningen. Voor winkelen en recreëren 
leunt het gebied op aangrenzende delen van de stad, het Van 
Heekplein, het historische stadscentrum, het Volkspark en het 
Blijdensteinpark.

Welstandszorg

Doel van welstandszorg
Het belangrijkste doel van welstandzorg is het creëren van 
kwaliteit in de openbare ruimte. Om dit te bereiken is aandacht 
nodig voor een transparante relatie en een
wisselwerking van de gebouwen en de (binnen)tuinen met de 
openbare ruimte. Ook is aandacht nodig voor het
terugdringen van parkeren op straat en voor de vormgeving van 
inpandige voorzieningen. Gebouwen moeten op hun onderlaag 
meer levendigheid uitstralen en positief bijdragen aan de ruimte 
om hen heen. Doel is de gevels te verlevendigen en blinde 
gevels in de onderste bouwlaag te voorkomen. Bij nieuwbouw 

en ingrijpende gevelreconstructie moet architectuur een meer 
nadrukkelijke rol in de kwaliteit van het gebouw gaan spelen. 
Tegelijk moet er in volume en positie meer samenhang met de 
naaste gebouwen worden gezocht.

Welstandstoets
De stadsstedebouwer toetst bouwplannen op de plaatsing van 
het gebouw, de positionering van de (binnen)tuin en de geko-
zen parkeerfaciliteiten. Daarnaast toetst de stadsstedenbouwer 
of het gebouw op alle lagen een levendige gevel heeft.
De stedsstedenbouwer toetst alle bouwwerken die niet expli-
ciet in de criteria worden genoemd ‘in de geest van de identi-
teit’ 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:

Algemeen
•  gebouwen moeten over alle lagen een levendige uitstraling
 hebben
•  architectuurstijl, materiaal en kleur zijn vrij

Straat
•  gebouwen moeten aan openbare zijden op hun onderste laag leef-   
 of werkruimtes hebben
•  gebouwen mogen onderling sterk afwijken in architectuur en
 bouwstijl

Bouwvolume
•  het bouwvolume moet zo in de omgeving zijn geplaatst dat er qua   
 maat en verhouding een aangename openbare ruimte rondom het  
 volume ontstaat
•  parkeervoorzieningen, garage-inritten, laad- en losruimten en   
 opslag moeten onder of binnen het bouwvolume worden opgelost

Gevel
•  gebouwen moeten zich met hun entree duidelijk naar de straat   
 presenteren
•  gebouwen moeten aan alle zijden een representatieve gevel
 hebben
•  gebouwen mogen op de onderste laag geen blinde gevels hebben   
 aan zijden die aan het openbare gebied grenzen
•  Balkons en terrassen .moeten integraal onderdeel zijn van de 
 architectuur
•  Particuliere ingrepen aan balkons en terrassen zijn toegestaan mits  
 passend in de architectuur van het gebouw
•  zonwering moet in de architectuur worden meeontworpen
•  deuren naar parkeergarages, parkeergarage-inritten, opslag  
 ruimten, bergingen, laad- en losruimten en andere utilitaire 
 ruimten moeten van verzorgde kwaliteit zijn en bijdragen aan de   
 architectuur van de onderlaag
•  rolluiken en andere beveiliging op de onderste lagen moeten min-  
 stens 80% transparant zijn, in de architectuur worden meeontwor-  
 pen en aan de binnenzijde van de glazen pui worden bevestigd

Erf
•  entreepartijen, collectieve tuinen en terrassen op maaiveld moeten  
 bijdragen aan de omgevingskwaliteit van het omringende gebied
•  erfscheidingen en hekwerken van het gebouw aan de openbare ruimte  
 moeten qua vormgeving en materialen samenhangen met het gebouw 
 en bijdragen aan de omgevingskwaliteit
•  erfscheidingen langs particuliere tuinen die aan de openbare ruimte  
 grenzen moeten in materiaal, kleur en vorm aansluiten bij de architec- 
 tuur van het gebouw en bijdragen aan de omgevingskwaliteit

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

•  aan- en uitbouwen, dakkapellen, opbouwen, kozijn- en gevelwijziging-
 gen, dakramen, bijgebouwen overkappingen en luifels, erfscheidingen,  
 zonwering, rolhekken en rolluiken worden door de stadsbouwmeester  
 getoetst aan de in deze brochure opgenomen specifieke criteria
•  zonnepanelen, antennes, reclame en alle andere lichtvergunningplich- 
 tige werken worden in eerste instantie getoetst aan de algemene snel 
 toetscriteria, te vinden in de betreffende brochure ‘Algemene
 sneltoetscriteria Enschede’

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

•  de buitenruimten rondom de gebouwen zijn vaak puuringericht op  
 verkeer en parkeren; door deze buitenruimtes in te richten op gebruiks-
 en belevingswaarde groeit de kwaliteit van de omgeving  en wordt de  
 samenhang binnen het gebied vergroot
•  hekwerken rondom gebouwen moeten vermeden worden om de rela- 
 tie tussen gebouw en buitenruimte niet te frustreren
•  het bouwvolume moet groot zijn, bij voorkeur vijf lagen of
 hoger


