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zeer hoge architectonische kwaliteit

bijzondere losse gebouwen

nieuwe stadsas

commercieële onderlaag

meervoudig ruimtegebruik

grootschalig nieuw stadshart
versus kleinschalig historisch stadshart

uitnodigende (semi-) openbare onderlaag

samenhang tussen gebouwen en
buitenruimte

grootsteedse uitstraling

blinde onderlaag!

grote parkeerplaatsen voldoen niet

materialen en detaillering van hoge 
kwaliteit

grootsteedse functie

oud en nieuw gaan naadloos in elkaar over

architectuur voldoet…
onderlaag voldoet niet

onderste lagen verbijzonderd in 
architectuur

transparantie op meerdere lagen

meervoudig ruimtegebruik, uitstraling van hoge ambitie en allure

parkeergaragegevel!

verwijzing naar oude industriële 
architectuur

architectonische kwaliteit



Identiteit

Profiel
Naast het historisch stadshart ontwikkelt Enschede een nieuw 
stadshart. Dit nieuwe stadshart zet Enschede op de kaart als 
voorzieningencentrum voor de hele regio. Het loopt vanaf het 
spoor rond de oude kern naar het Van Heekplein De nieuwe ge-
bouwen rond dit plein zijn architectonisch van hoge kwaliteit en 
de openbare ruimte is met zorg ingericht. Hier krijgt het nieuwe 
Enschedese stadshart vorm. Modern en ambitieus.

Het nieuwe stadshart vormt nog geen duidelijke eenheid. Het 
gebied wordt bijeengehouden door een verzameling grote, 
moderne gebouwen die in compositie en architectuur verschil-
len. Wat hen bindt, is hun grootsteedse functie. De onderste 
lagen zijn gevuld met commerciële en publieke functies, zoals de 
bibliotheek, de Bijenkorf en V&D, Holland Casino, grote hotels, 
het busstation, het NS station en het stadskantoor. Een hoge 
kwaliteit van de architectuur van de
onderste lagen is belangrijk voor het totaalbeeld. De Bijenkorf 
en V&D, met hun grote glazen uitnodigende gevels, maar ook 
het al oudere postkantoor zijn goede
voorbeelden. Veel van de andere, oudere gebouwen missen op 
dit niveau de benodigde kwaliteit.

De openbare ruimte in het nieuwe stadshart heeft, behalve op 
en rondom het Van Heekplein, geen grootsteedse uitstraling. De 
grote gebouwen met publiekstrekkende functies hebben veel 
parkeerruimte nodig. Dit gebeurt nu deels
ondergronds, deels bovengronds. De openbare ruimte wordt ge-
domineerd door brede wegen, grote parkeervlakken, parkeer-
garage-inritten en blinde parkeergaragegevels. Dit levert op veel 
plekken doodse openbare ruimten op waardoor het gebied op 
straatniveau uiteenvalt. Vooral de overgang van het historische 
naar het nieuwe stadshart vertoont breekpunten in de openba-
re ruimte. Het winkelcentrum Zuidmolen met zijn blinde gevels, 
is een voorbeeld van zo’n breekpunt. Het er tegenover gelegen 
Holland Casino en de Bijenkorf daarentegen laten zien hoe his-
torisch en nieuw stadshart in elkaar kunnen overgaan: aan alle 
kanten ontsloten op een passende manier; grootsteeds aan het 
nieuwe stadshart, kleinschaliger aan het historisch centrum.

Welstandszorg

Doel van welstandszorg
Het doel van welstandszorg is de samenhang in het nieuwe
stadshart te bevorderen. De transformatie van oude gebou-
wen wordt gestimuleerd. Er is veel vrijheid voor eigenzinnige 
architectuur, maar altijd wordt topkwaliteit geëist. De sfeer en 
bruikbaarheid van de openbare ruimte moet worden verbeterd. 
Dit speelt met name op de onderste lagen van de gebouwen. 
Gevels moeten open en uitnodigend zijn.

Welstandstoets
De stadsstedenbouwer toetst of een gebouw past in de
grootsteedse opzet en ambitie van het nieuwe stadshart.
Daarnaast toetst de stadsstedenbouwer de kwaliteit van de 
architectuur en de gevelindeling en uitstraling van de onderste
lagen. De positie die een gebouw in de openbare ruimte
inneemt en de manier waarop het parkeren is opgelost,
spelen daarbij een belangrijke rol. De stadsstedenbouwer 
toetst alle bouwwerken die niet expliciet in de criteria worden 
genoemd ‘in de geest van de identiteit’ aan het doel van wel-
standszorg 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
•  de algehele verschijningsvorm van elk gebouw moet een hoge   
	 architectonische	ambitie	en	allure	uitstralen
•  gebouwen moeten een grootsteedse uitstraling hebben
•		 architectuurstijl,	materiaal	en	kleur	zijn	vrij
•		 materialen	moeten	van	hoge	kwaliteit	zijn
•		 gebouwen	moeten	naar	alle	zijden	die	grenzen	aan	het	openbare		 	
	 gebied	positief	bijdragen	aan	de	levendigheid	en	de	grootsteedse		 	
 sfeer
•		 parkeren,	garage-inritten,	laad-	en	losruimten,	technische	installa-	 	
	 ties	en	opslag	moeten	inpandig	worden	opgelost

Straat
•		 gebouwen	moeten	op	hun	onderste	laag	een	positieve	uitstraling		 	
 naar de openbare ruimte hebben
•  gebouwen kunnen een autonoom karakter hebben maar moeten   
 passen in de ruimtelijke context van de straat
•  gebouwen moeten in gevellijn logisch aansluiten bij naastgelegen
 gebouwen en samen een straat- of pleinwand vormen
•		 gebouwen	moeten	zo	in	de	omgeving	geplaatst	zijn,	dat	een	aange	-	
 name openbare ruimte tussen de verschillende gebouwen ontstaat   
	 die	als	straat,	steeg	of	loopzone	gebruikt	kan	wordenn

Bouwvolume
•		 het	bouwvolume	moet	groot	en	hoog	zijn
•		 het	bouwvolume	moet	een	samenhangende	compositie	vormen		 	
 met naastgelegen bouwvolumes
•		 het	bouwvolume	moet	zo	in	de	omgeving	geplaatst	zijn,	dat
 een aangename openbare ruimte rondom het volume ontstaat

Gevel
•		 gebouwen	moeten	zich	met	hun	entree	duidelijk	naar	de	openbare		
 ruimte presenteren
•		 vrijstaande	gebouwen	moeten	naar	alle	zijden	die	grenzen	aan	het		
	 openbare	gebied	een	representatieve	gevel	hebben
•  gebouwen mogen op de onderste laag geen blinde gevelwanden
 naar de openbare ruimte hebben
•		 de	gevel	moet	op	de	onderste	lagen	een	verbijzondere	architectuur		
 hebben
•		 de	gevel	moet	aan	zijden	die	op	maaiveld	grenzen	aan	het	open-	 	
	 bare	gebied	in	architectuur	een	relatie	tussen	binnen	en	buiten	het		
 gebouw maken
•		 deuren	naar	parkeergarages,	parkeergarage-inritten,	opslagruim-	 	
	 ten,	laad-	en	losruimten	en	andere	utilitaire	ruimten	moeten	van		 	
	 hoge	kwaliteit	zijn	en	bijdragen	aan	de	architectuur	van	de		 	
 onderlaag
•  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	glazen	gevel	bevestigd		 	
 worden
•  erfscheidingen en hekwerken langs gebouwen aan de openbare   
 ruimte moeten als onderdeel van de gevel worden vormgegeven, en  
 bijdragen aan de hoge architectonische kwaliteit

Reclame en naamsvermeldingen
•		 reclame	moet	onderdeel	zijn	van	de	architectuur	en	mag	daarbij		 	
	 expressief	zijn
•  reclame moet de verschijningsvorm van het gebouw verrijken

Onderpui
•  onderpui en bovenverdiepingen moeten samenhang vertonen in   
 gevelstructuur en architectuur
•		 onderpui	en	bovenverdiepingen	moeten	samen	in	verticaliteit	een		 	
	 evenwichtig	gevelbeeld	vormen,	ze	mogen	elkaar	niet	overstemmen
•  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	altijd	toegestaan	als	ze	onderdeel	vormen	van	de	oor-	 	
 spronkelijke architectuur van het gebouw
•		 toegevoegde	luifels	moeten	van	hoge	esthetische	kwaliteit	zijn	en		 	
 de architectuur van het pand versterken
•		 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
•  aan- en uitbouwen, bijgebouwen, opbouwen en overkappingen
 moeten bijdragen aan de hoge architectonische kwaliteit van het   
 hoofdgebouw
•		 toevoegingen	moeten	in	vorm,	materiaal	en	kleur	zijn	afgestemd	op		
 het hoofdgebouw
•		 kleine	bouwwerken	die	direct	aan	de	openbare	straat	grenzen,		 	
	 zoals	wintertuinen,	serres,	fietsenstallingen,	portiersloges,	drooglo-	
 pen en dergelijke moeten van de hoogste architectonische kwaliteit  
	 zijn

Sneltoets
Voor veel voorkomende kleine bouwwerken met een vergunning-
plicht gelden de volgende regels voor toetsing:

•		 erfscheidingen,	kozijn-	en	gevelwijzigingen,	luifels,	overkappingen,			
 drooglopen, (licht)reclame, aan- en uitbouwen, opbouwen,   
 bijgebouwen, rolhekken en rolluiken worden door de    
	 stadsbouwmeester	getoetst	aan	de	in	deze	brochure		 	 	
	 opgenomen	specifieke	criteria
•		 alle	overige	licht-vergunningplichtige	bouwwerken	zoals	dakkapel-	 	
	 len,	dakramen,	zonwering,	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:

•		 buitenruimten	behorend	bij	gebouwen,	zoals	entreepartijen,	tuinen		
 en terrassen, moeten bijdragen aan de hoge architectonische ambi - 
	 tie	en	allure	uitstralen
•		 buitenruimten	moeten	door	hun	vorm	en	inrichting	bijdragen	aan		 	
 de grootsteedse sfeer van het totaal


