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buitenruimte in aansluiting op 
het landschap

hoogwaardig materiaalgebruik

langs invalswegen

architectuur mag expressiever

zorgvuldig ingerichte buitenruimte
verbeteren kleuren naar 

landelijke omgeving

representatie aan de snelweg

… aan elkaar metengebouwen kunnen zich…

hoogwaardige architectuur

hoge volumes op een ruime locatie

weinig samenhang in architectuur

prettige werkomgeving

goed ontsloten

zorgvuldige detaillering van materialen

verzorgde afwerking kopgevel

voornamelijk kantoren

gebouwen ‘concurreren’ met elkaar in vormgeving en uitstraling en vormen zo eenheid

hoge volumes in een strakke structuur

representatie aan de uitvalsweg

toepassing van materialen in
hun eigen kleuren
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Identiteit

Profiel
Enschede was lange tijd een industriestad. Grote fabriekscomplexen 
grensden aan het centrum en hoge schoorstenen domineerden de 
skyline. Na de teloorgang van de textielindustrie werden veel fabrie-
ken afgebroken. Er bleven grote ‘gaten’ achter. Bijna al deze gaten zijn 
weer gevuld met nieuwe bedrijvigheid. Sommige zijn representatieve 
werklocaties voor middelgrote tot grote bedrijven geworden, met 
name in de dienstverlenende en informatietechnologische sector.

De vele medewerkers van de kantoren en instituten komen van  
heinde en verre en meestal met de auto. Representatieve werkloca-
ties zijn daardoor afhankelijk van een goede (regionale) ontsluiting. 
Daarom en vanwege de behoefte van bedrijven om zich te ‘etaleren’ 
zijn nieuwe werklocaties langs de snelweg en de invalswegen op 
zichtlocaties ontwikkeld, zoals in de weilanden aan de Hengelo-
sestraat.
Hier staan in een strakke stedenbouwkundige structuur grote 
kantoor- en bedrijfsgebouwen met vijf tot tien lagen of meer. De ar-
chitectuur van de gebouwen is hoogwaardig, bijzonder en soms zelfs 
gedurfd. Architectuur wordt door bedrijven ingezet als imagoverster-
kend middel. De gebouwen ‘concurreren’ met elkaar in vormgeving 
en uitstraling. Samenhang ontstaat vooral door dezelfde hoge ambitie 
in architectuur en soms door overeenkomst in materiaal- en kleurge-
bruik. De buitenruimte rondom de gebouwen is zorgvuldig ingericht 
met aangeklede parkeerterreinen en parkachtig groen.

Representatieve werklocaties zijn niet specifiek voor Enschede. Ze 
hebben echter een grote economische waarde en dragen daarom bij 
aan de identiteit van de stad. Ze laten zien dat Enschede floreert en 
meetelt in de moderne tijd.

Welstandszorg

Doel van welstandszorg
Het doel van welstandszorg is de kwaliteit van de architectuur en de 
buitenruimte op een hoog niveau te houden.
Welstand stimuleert hierbij dat gebouwen zich met elkaar
blijven ‘meten’ in esthetiek en architectuur. Er wordt tegelijk ge-
streefd naar eenheid in architectuur binnen een werkocatie.

Welstandstoets
Er worden hoge eisen gesteld aan de representativiteit van ge-
bouwen. De stadsbouwmeester toetst bij verbouw en nieuwbouw 
of het gebouw in stijl, materiaal en kleurstelling bijdraagt aan de 
uitstraling van de locatie.
De stadsbouwmeester 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 teruggeval-
len op het algemene handboek (Welstandsnota 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 argumen-
ten af te wijken van de geldende criteria.

Informatie
Een beknopte uitleg over de praktische werking van het welstands-
beleid in de gemeente vindt u in de algemene brochure Welstands-
nota Enschede, verkrijgbaar bij de publieksbalie in het stadskan-
toor. 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 brochures kunt u ook vinden 
op www.loket.enschede.nl. U kunt telefonisch een afspraak ma-
ken 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:

Locatie
•  gebouwen moeten een hoge architectonische ambitie uitstralen
•  gebouwen op een werklocatie moeten op elkaar aansluiten in 
 architectuur
•  gebouwen op een werklocatie moeten op elkaar aansluiten in 
 materiaalgebruik en kleurstelling

Bouwvolume
•  bouwvolumes moeten hoog zijn en samen een interessant silhouet   
 vormen, ‘platte dozen’ zijn niet toegestaan

Gevel
•  materialen moeten van hoogwaardige kwaliteit zijn
•  kleuren moeten rustig en natuurlijk zijn
•  reclame, bedrijfslogo’s en naamsvermeldingen moeten integraal   
 onderdeel zijn van de architectuur van het gebouw en bijdragen   
 aan de esthetische uitstraling van het terrein
•  blinde gevels op maaiveldhoogte aan publieke zijden zijn niet toege-
 staan

Overgang binnen-buiten
•  parkeergarages mogen geen barrière vormen in de relatie tussen   
 gebouw en buitenruimte en moeten met dezelfde zorg en kwaliteit   
 worden vormgegeven als het gebouw
•  deuren naar parkeergarages, parkeergarage-inritten, opslagruim-
 ten, laad- en losvoorzieningen, afval- en materiaalopslag, techni-  
 sche installaties en andere utilitaire ruimten aan openbare zijden   
 moeten verzorgd worden vormgegeven, bij voorkeur inpandig, en   
 mogen geen negatieve uitstraling hebben
•  rolluiken en andere beveiliging op de onderste lagen moeten
 minimaal 80% transparant zijn, in de architectuur worden meeont-  
 worpen en aan de binnenzijde van de pui worden bevestigd
•  erfscheidingen en hekwerken langs gebouwen aan de openbare   
 ruimte moeten als onderdeel van de gevel worden vormgegeven en  
 een positieve uitstraling hebben

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

•  alle licht-vergunningplichtige bouwwerken zoals aan- en uitbouwen,  
 opbouwen, bijgebouwen, dakkapellen, kozijn- en gevelwijzigingen, erf-
 scheidingen, overkappingen en luifels, rolhekken en rolluiken, zonwe- 
 ring, 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:

•  de buitenruimte moet als eenheid worden ontworpen met de bebou- 
 wing en zorgvuldig worden ingericht
•  de hoeveelheid verharding moet zo minimaal mogelijk zijn
•  de inrichting van de buitenruimte moet zoveel mogelijk aansluiten bij  
 de omgeving, zowel in landelijk als in stedelijk gebied
•  parkeren moet zoveel mogelijk in, op of onder de gebouwen worden  
 opgelost om ruimte te sparen en de kwaliteit van de buitenruimte te  
 vergroten
•  gebouwen op een werklocatie moeten in bouwmassa van gelijke   
 orde van grootte zijn


