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functiewijziging met behoud
van historische waarde

monumentale gebouwen op bestaande
complexen moeten worden behouden

functiewijziging met behoud van
waardevolle details

grote losse volumes op een erf

architectuur zonder overbodige details passende verweving van oud en nieuw

…

zelfde imposante silhouet, maar onversierdbehouden industriëel erfgoed

industrieel erfgoed en nieuwe industrieafleesbaar productieproces

nieuwe industrie met fraaie tech-
nisch- functionele uitstraling

onmiskenbaar monumentaal
herkenningspunt in de stad

compositie van grote eenvoudige volumes

eenvoudige, maar bewust
vormgegeven volumes

bescheiden bedrijfsreclame zonder op-
smuk onderdeel van de ‘architectuur’

overbodige versiering
doet afbreuk aan sfeer

onversierd en functioneel

industriële complexen vormen krachtige silhouetten en herkenbare plekken in de stad

historische muur geeft achtergelegen
bedrijventerrein een fraai gezicht

de skyline van Enschede

monumentale gebouwen op bestaande
complexen moeten worden behouden
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Identiteit

Profiel
Al voor de Napoleontische tijd boden boeren uit de omgeving van Enschede, 
als aanvulling op hun karige inkomsten, hun diensten aan in de eerste 
textielfabricage. Eerst door thuis te weven, later door als goedkope, onge-
schoolde krachten in de fabriek te werken. Rond 1795 vestigden ondernemers 
als Blijdenstein, Cromhoff, Van Heek, Ter Kuile, Ten Cate en Stroink, namen 
die nog steeds klinken in de stad, zich in Enschede. Met de opkomst van de 
stoommachine groeiden deze bedrijven uit en kon Enschede zich ontwikkelen 
tot een machtige industriestad. Overal verschenen grote bakstenen fabrieken 
met een krachtige, aan de Engelse stijl refererende architectuur en esthetische 
uitstraling. Ze stonden pal om het oude centrum en domineerden met hun 
schoorstenen en watertorens de skyline. Vanwege de textielindustrie kwam er 
ook vraag naar weefscholen, die in dezelfde herkenbare stijl werden gebouwd. 
Het Schuttersveldcomplex aan de Hengelosestraat, spinnerij Blijdenstein, het 
Janninkcomplex, Ter Kuile Cromhoff, het zijn maar enkele van de industriële 
complexen die de identiteit van Enschede een kleine honderdtwintig jaar heb-
ben gedomineerd. 
Van de meeste complexen resten slechts foto’s en herinneringen. In de jaren 
zestig werden de ‘lage lonen landen’ ontdekt en was de teloorgang van de 
textielindustrie in Nederland een feit. Een aantal fabrieken kreeg een nieuwe 
bestemming als museum, cultureel centrum of wooncomplex, en bleef als 
industrieel erfgoed gespaard. Het grootste deel werd echter gesloopt. Enkele 
fabrieken met een andersoortige industrie dan textiel, Grolsch bijvoorbeeld, 
bleven bestaan en breidden hun complex zelfs uit. Enschede verloor hiermee 
zijn typerende skyline en er bleven grote ‘gaten’ in de stad achter. Een paar 
van deze gaten zijn geleidelijk aan gevuld met nieuwe industriële complexen. 
Ook aan de randen van de stad, aan de haven en de snelweg zijn industriële 
complexen ontstaan, vaak bewust gepland. Er vindt voornamelijk grootscha-
lige machinale productie, transport en zakelijk verkeer plaats. In de moderne 
fabrieken werken niet meer zoveel mensen als vroeger en er komt nauwelijks 
publiek. Omdat ze echter zo hoog en herkenbaar zijn, spelen ze toch een 
belangrijke rol in het (landschaps)beeld van de stad. Vooral het kleurgebruik 
bepaalt of een complex detoneert in of harmonieert met de omgeving.

Aan het uiterlijk van de oude fabrieken werd veel zorg en aandacht besteed. 
Met een evenwichtige compositie van ramen in de gevels, expressieve daken, 
fijnzinnige detaillering en versierd metselwerk, werden de gebouwen bewust 
mooi gemaakt. Omdat de afzonderlijke gebouwen op een complex vaak in 
dezelfde stijl en materialen werden gebouwd, vormden ze een ‘familie’. Ook in 
compositie en volume vormden gebouwen, torens en schoorstenen als samen-
hangend geheel een interessant silhouet. De complexen hadden vaak rondom 
een hoge, mooi gemetselde muur. Zo’n erfscheiding smeedde het complex als 
het ware aan elkaar en hechtte het in de omgeving. Nieuwe industrie heeft 
een technischer en functioneler vormgeving en uitstraling dan de oude indus-
trie. Er worden modernere en lichtere materialen gebruikt dan baksteen, de 
veelheid aan ramen is er niet meer en versieringen en niet-functionele details 
worden niet meer toegepast. Toch kunnen ook nieuwe industriële gebouwen 
met een sobere en bewuste vormgeving een krachtige uitstraling hebben. 
Architectuur speelt een net zo grote rol als vroeger maar op een eigentijdse 
manier. Op complexen waar gebouwen uit verschillende perioden staan, kun-
nen zo interessante contrasten bestaan binnen de eenheid van volumes. Die 
eenheid kan worden versterkt door een erfscheiding die kleine objecten en 
opslag op maaiveld aan het zicht onttrekt. Zodoende bepalen alleen de grote 
volumes die erboven uitsteken het beeld.

Welstandszorg

Doel van welstandszorg
Industriële complexen fungeren als oriëntatiepunten, brengen schaal aan 
en geven de stad en omgeving structuur. Ze moeten daartoe een herkenba-
re eenheid (blijven) vormen die opvalt en tegelijk harmonieert. Monumen-
taliteit is een voorwaarde voor die belangrijke rol. Bij industrieel erfgoed
moet die behouden blijven, bij nieuwe industrie worden gevormd. Ge-
streefd wordt naar een hoge kwaliteit van architectuur die past in de tijd 
en bij de typische bedrijfsvoering: versierd en aangekleed bij industrieel 
erfgoed, technisch en functioneel bij nieuwe industrie. Enschede is geen 
industriestad meer, maar haar industrieel verleden moet sprekend blijven 
en doorwerken in het heden.

Welstandstoets
Bij alle bouwplannen wordt de invloed op de samenhang en monumenta-
liteit van het complex getoetst. Gelet wordt op de positie van gebouwen 
in de totaalcompositie en hun bijdrage in het silhouet. Ook wordt getoetst 
of materialen en kleuren van de gebouwen op elkaar aansluiten en of het 
geheel harmonieert in de omgeving. Hoge architectonische kwaliteit wordt 
vereist voor alle bouwwerken die zichtbaar zijn vanuit de omgeving. Met 
industrieel erfgoed moet extra zorgvuldig worden omgegaan. Eigentijdse 
toevoegingen kunnen het geheel verrijken, mits ze bestaande kwaliteiten 
respecteren en daarop voortbouwen.
Extra aandacht wordt gegeven aan de afbakening van het terrein in de 
omgeving en de kwaliteit van de erfscheiding(en). 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 kenmer-
ken 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 bijvoor-
beeld worden aan afwijkend materiaalgebruik, andere bouwstijl en andere 
kleurstellingen die echter wel goed passen in de omgeving. Hierbij wordt 
teruggevallen 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 zeg-
gingskracht 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 welstandsbeleid 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 brochures 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 kenmer-
ken van identiteit en een bijdrage leveren aan het geformuleerde doel van 
welstandszorg. De stadsbouwmeester hanteert bij de welstandsbeoordeling 
de volgende specifieke criteria:

Complex
•  gebouwen en constructies op een complex moeten samen
 een compositie vormen met een interessant silhouet naar de
 omgeving; het geheel moet een mooie skyline maken
•  gebouwen op een complex die vanaf openbare zijden
 zichtbaar zijn, moeten in stijl, materiaal en/of kleur op elkaar
 aansluiten en een eenheid vormen

Gebouw en contructie
•  gebouwen en constructies moeten eenvoudig maar bewust
 worden vormgegeven
•  de architectuur van gebouwen moet passen bij het industriële
 karakter van het complex
•  nieuwe industrie moet een technische, functionele uitstraling
 hebben, zonder overbodige details en opsmuk
•  niet-functionele versiering en aankleding is alleen bij
 industrieel erfgoed toegestaan
•  kleuren moeten harmoniëren met de omgeving
•  materialen moeten van duurzame kwaliteit zijn en zorgvuldig
 worden gedetailleerd

Erf
•  het erf dat gebouwen en constructies samen delen moet naar 
 publieke zijden zorgvuldig en eenduidig worden afgebakend, in   
 aansluiting op de omgeving
•  de erfscheiding moet kleine objecten, opslag en dergelijke op maai-
 veld aan het zicht onttrekken, zodat de schaal van het gehele com-  
 plex groot en ‘schoon’ is
•  de erfscheiding moet van hoge esthetische kwaliteit zijn

Erfgoed
•  monumentale gebouwen op bestaande complexen moeten
 worden behouden
•  aan- en uitbouwen, opbouwen, bijgebouwen en andere
 uitbreidingen bij industrieel erfgoed moeten zorgvuldig
 worden vormgegeven en inspelen op de architectuur en het
 materiaal- en kleurgebruik van de bestaande gebouwen
•  bij bouwplannen als gevolg van functiewijziging van bestaande
 monumentale gebouwen zijn afwijkende materialen en een eigen-  
 tijdse vormgeving toegestaan, maar bestaande waarden moeten   
 worden gerespecteerd en behouden blijven

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, zon- 
 wering, dakramen, zonnepanelen en antennes worden in eerste   
 instantie getoetst aan de algemene sneltoetscriteria, 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 buitenruimte op het complex moet zo efficiënt mogelijk worden   
 gebruikt om niet onnodig veel ruimte in te nemen
•  door een eenduidige en zorgvuldige inrichting van het fabriekserf kan  
 het complex als geheel een positieve uitstraling hebben en de inpas- 
 sing in de omgeving worden verbeterd
•  bij bouwplannen voor bestaande monumentale fabrieksgebouwen
 die (nog) geen rijks, provinciaal of gemeentelijk monument zijn, ver  
 dient het aanbeveling de welstandscommissie ad hoc uit te breiden  
 met leden van de monumentencommissie


