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bakstenen rechthoekige basis en 
trapeziumdak

keurige erkerwoning van deze eeuw

voorbeeldig gevelduo

op één na allemaal een grijs 
(trapezium) dak

donkere erkerlijsten onderbreken het ritme

bescheiden versiering in het metselwerk

perfect volume, hoeddak en erker

donkere blauwgrijze dakpan

gevelbelijning moet aansluiten  bij 
straatritmiek

grijze stucgevel sluit niet aan bij kleur- en
materiaalgebruik in de straat

dak met een groot overstek

hoekpanden wijken af, 
maar zijn in harmonie

prachtige daklijst en dakkapeldetails

alle gebouwen sluiten aan in de rooilijn

gebouwvolumes zijn vergelijkbaar
qua grootte

zij-erker als bijzonderheid
erfscheiding van het zelfde

materiaal als de gevel

reclame verstoort de eenheid

gebouwen sluiten aan
bij de specifieke ritmiek

erkers, daklijsten en ramen maken een strak straatritmebaar in hoogte en type

gebouwen moeten een horizontale belijning
hebben van erkerlijst, daklijst en dakkapellijst

gelijke gebouwen staan in
krachtige rooilijnen



Identiteit

Profiel
In de periode tussen de twee wereldoorlogen werd in
Enschede planmatig aan de stad gewerkt. De singels
werden in een ruime boog rondom de stad aangelegd.
Zowel binnen als buiten de singels werden kleine woonwijkjes 
gebouwd. Hier kwam het lagere kader uit de
textielindustrie te wonen. De erkerwijken zijn samen met
de tuinstedelijke ensembles de eerste echt integraal
ontworpen stadsdelen van Enschede. Ze zijn sterk verbonden 
met de industriële geschiedenis van de stad en geven
een gaaf beeld van een afgebakende periode.

De wijken hebben de bouwstijl die in de volksmond ‘jaren
dertig woningen’ heet. De huizenrij, het individuele huis,
het straatprofiel en de ordening van straten is één ontwerp, van 
hoog ambachtelijk niveau en met uniforme kenmerken. Alle 
panden bestaan uit twee afzonderlijke elementen, gevel en dak-
volume, gescheiden door een overstekende daklijst. De gevel 
is een rechthoekig vlak van donkerrode of bruine baksteen, het 
dak is meestal trapeziumvormig en gedekt met donkere pannen. 
De huizen staan op één lijn, met hun voorzijde naar de straat. 
Elk pand heeft op de begane grond een erker. De erkers en de 
licht gekleurde daklijsten geven de huizen een luxe uitstraling 
en de straat een krachtig ritme. De stijl van bouwen is sober en 
terughoudend, maar met vakmanschap gedetailleerd. De gevels 
zijn goed geproportioneerd, met simpele versieringen in het 
metselwerk. Aanbouwen en bijgebouwen passen in dezelfde 
eenheid. De panden op de straathoeken wijken soms iets af in 
materiaalgebruik en kleur; zij zijn de uitzonderingen die de regel 
bevestigen. Zij geven accenten op belangrijke punten en dragen 
bij aan de samenhang tussen architectuur en stedenbouw.

De bewoners onderhouden hun woningen doorgaans
zorgvuldig. In de loop der jaren zijn kozijnen vervangen en
dakkapellen uitgebouwd, is het gevelwerk gerenoveerd en zijn 
garages bijgebouwd. Daardoor is een zekere variatie ontstaan, 
in de ene straat meer dan in de andere. Soms hebben verande-
ringen voor verrijking gezorgd, soms voor verarming, afhankelijk 
van de kwaliteit van de veranderingen en van de uniformiteit 
van de gebouwen binnen de straat.

Welstandszorg

Doel van welstandszorg
Het doel van welstandszorg is de eenheid van de wijken en 
vooral van de straten te bewaken. Ingrepen die deze
eenheid verstoren, worden negatief beoordeeld. De kwaliteit 
van het ontwerp is vooral herkenbaar in de keuze van de ma-
terialen, de belijning en de zorg voor details. Bouwplannen die 
geen hoog kwaliteitsniveau halen, worden eveneens negatief 
beoordeeld. Scholen, kerken of andere bijzondere gebouwen 

mogen vanwege hun functie of eigen kwaliteit afwijken van 
de erkerwoningen (bijvoorbeeld qua grootte). Wel moeten ze 
zoveel mogelijk kenmerken van de identiteit dragen, zodat ze 
bijdragen aan de eenheid binnen de categorie. Voor winkels en 
andere bedrijven die hun producten of naam willen exposeren, 
is uiterste terughoudendheid vereist en grote zorg en aandacht 
voor materialen en vormgeving. De esthetische kwaliteit van 
de panden en de ritmiek van de straat worden streng bewaakt.

Welstandstoets
De stadsstedenbouwer toetst elk bouwplan op de bijdrage aan 
de eenheid van de straat. Omdat de straten onderlingverschil-
len, wordt per straat bepaald of de eenheid voorkomt uit een 
regelmatige ritmiek waarin weinig ruimte is voor variatie, of uit 
een lossere ritmiek met meer ruimte voor individualiteit. Bij 
bijzondere gebouwen wordt getoetst of de ingreep aan zoveel 
mogelijk criteria voldoet en daar alleen van afwijkt op basis 
van hun bijzondere functie of eigen kwaliteit. 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 gefor-
muleerde doel van welstandszorg. De commissie hanteert bij de 
welstandstoets de volgende specifieke criteria:

Bouwvolume
•  het bouwvolume moet bestaan uit twee afzonderlijke
 elementen, een rechthoekige basis en een trapezium- of
 piramidevormig pannendak

Straat
•  gebouwen moeten in de straat met hun gevellijn op elkaar
 aansluiten
•  gebouwen moeten als volume aansluiten bij de ritmiek van
 gebouwvolumes binnen de straat
•  erkers moeten in vormgeving aansluiten bij de ritmiek van
 erkers in de straat
•  ramen en gevelbelijning moeten aansluiten bij de ritmiek in
 de straat
•  kleur- en materiaalgebruik moet gelijk zijn aan het binnen de
 straat heersende kleur-en materiaalgebruik

Dak
•  het dak moet een grote overstek hebben, behalve bij topgevels
•  het dak moet een brede daklijst in een lichte kleur hebben
•  daken moeten wijken vanaf de straat
•  daken moeten een keramische dakpan hebben in de heersende   
 kleur van de straat
•  dakkapellen moeten een daklijst hebben en in afmetingen onderge -
 schikt zijn aan het dakvlak

Gevel
•  gebouwen moeten, indien mogelijk, met hun entree naar de
 straat staan
•  gebouwen moeten op de onderste laag een erker hebben
•  gebouwen moeten een duidelijke horizontale belijning
 hebben van erkerlijst, daklijst en dakkapellijst in een binnen
 de straat heersende kleur
•  gevels moeten van baksteen zijn
•  gevels moeten een bescheiden patroonversiering in het metselwerk
 hebben

Hoeken
•  hoekpanden mogen in materiaal afwijken, maar moeten wel
 harmoniëren met de overige panden in de straat
•  hoekpanden mogen een expressief dak hebben
•  bij panden waarvan de tuin aan openbaar gebied grens,
 moet de erfscheiding een muur zijn van hetzelfde materiaal
 als de gevel

Toevoegingen
•  aan- en uitbouwen, bijgebouwen en opbouwen moeten
 binnen de bestaande maatverhoudingen passen
•  toevoegingen moeten in vorm, materiaal en kleur afgestemd

 zijn op het hoofdgebouw

Hoeken
•  onderpui en bovenverdiepingen moeten samenhangen in
 architectuur
•  de onderpui moet binnen de bestaande maatverhoudingen,
 belijning en geleding van het pand passen
•  de onderpui moet per pand het individuele karakter bewaren
•  onderpuien over naastgelegen panden mogen niet een
 aaneengesloten en gelijk vormgegeven pui vormen
•  gevels en raampartijen mogen niet geblindeerd worden
•  rolluiken op de onderste laag moeten aan de binnenzijde van
 de pui worden geplaatst
•  luifels moeten van hoge esthetische kwaliteit zijn en de
 architectuur van het pand versterken

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

•  dakkapellen, kozijn- en gevelwijzigingen, aan- en uitbouwen,
 opbouwen, bijgebouwen, overkappingen, luifels, rolhekkenen rolluiken  
 en (licht)reclame, worden door de stadsbouwmeester getoetst aan de  
 in deze brochure opgenomen specifieke criteria
•  alle overige licht-vergunningplichtige bouwwerken zoals erfscheidin- 
 gen, zonwering, dakramen, zonnepanelen, 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 inrichting van de straten, de tuinen en erfscheidingen
 moet bijdragen aan de eenheid van het totaal
•  zorg voor materialen, details en verhouding is van belang,
 vooral als het gaat om de erfscheiding; bij voorkeur is dat
 een laag muurtje in hetzelfde materiaal als de gevel of een
 haag
•  de erfscheiding en de tuin mogen het zicht op de erker niet
 ontnemen
•  in straten zonder voortuinen spelen de erkers een nog
 manifestere rol in het straatbeeld, waardoor extra zorg en
 aandacht voor details en materialen is gewenst
•  gebouwen moeten in volume gelijk zijn aan de andere
 gebouwvolumes in de straat
•  de goothoogte moet gelijk zijn aan de heersende hoogte van
 goten in de straat
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