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duidelijke architectonische eenheid

duidelijke collectieve eenheid

collectieve eenheid vervaagddak

ritmiek in gevelindeling en details…

tuinstedelijke sfeer

speels ontworpen straten en pleinen

met een minimum aan middelen…

nieuw gebouwde eenheid

tot in detail ontworpen eenheid

… ritmiek in kleur

rode kappen in speelse ritmiek

eigen initiatief is belangrijk voor sfeer

… een maximale welstand

stedenbouwkundige eenheid

elk ensemble is anders
reclame links niet en rechts wel in de stijl

van het ensemble

groene ruimte in het ensemble

erfscheidingen in de stijl van het ensemble

uniformiteit in ritmiek, stijl, details, kleur en materiaalen type

poort in de stijl van het ensemble

scholen in de stijl van het ensemble



Identiteit

Profiel
Toen de textielindustrie in Enschede eind negentiende
eeuw een vlucht nam, trok de werkgelegenheid veel
handarbeiders naar de stad. Zij werden gehuisvest in
speciaal voor hen gebouwde wijkjes, vaak pal naast de
fabriek. Deze wijkjes zijn volgens de principes van de
‘tuinstad’ zorgvuldig ontworpen als een hechte stedenbouwkun-
dige, architectonische en sociale eenheid. Zelfs de buitenruimte 
is meeontworpen, vaak in de vorm van een ingesloten parkje of 
plantsoen met gemeenschappelijke gebouwen erin. De eigen 
tuinen dragen door hun open karakter bij aan de collectieve 
groene sfeer. Zo zijn er herkenbare, op zichzelf staande ensem-
bles ontstaan.

De woningen zijn eenvoudig, maar er is met een minimum aan 
middelen geprobeerd een maximum aan welstand te bereiken. 
Vooral de daken met hun ritmische vormen en keramische dak-
pannen in wisselende kleurencombinaties van rood en antraciet 
spelen hierin een dominante rol. Maar ook de deuren, ramen, 
schoorstenen, zelfs de tuinmuren zijn tot in detail ontworpen 
en dragen bewust bij aan het geheel. Elk ensemble is anders 
in kleur, vorm en opzet maar altijd is er een streven naar een 
harmonisch en esthetisch collectief aan af te lezen.

De tuinstedelijke ensembles vertegenwoordigen een
belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van de Enschedese 
textielindustrie en de huisvestingsidealen van die tijd. Ze zijn 
bovendien representanten van het schaars aanwezige histori-
sche erfgoed in de stad. Niet al het erfgoed is echter even goed 
bewaard. In de loop der jaren zijn woningen naar eigen inzicht 
van de eigenaar aangepast en gerenoveerd, waardoor veel 
oorspronkelijke details zijn verdwenen. De woningen in het bezit 
van woningbouwverenigingen zijn wel altijd uniform aangepast, 
waardoor in die ensembles de eenheid bleef behouden. De 
corporaties zijn echter begonnen woningen aan particulieren te 
verkopen, waardoor de eenheid opnieuw in gevaar komt.

Welstandszorg

Doel van welstandszorg
Door de ruimtelijke samenhang van het geheel tot in detail, is 
een tuinstedelijk ensemble op te vatten als één gebouw, als een 
monument bovendien. Het beleid is erop gericht om de steden-
bouwkundige en architectonische eenheid van elk ‘monument-
gebouw’ streng te bewaken en te herstellen.
Daarnaast is het de bedoeling dat de oorspronkelijke
esthetische kwaliteit en positieve sfeer van de ensembles 
wordt behouden en eventueel teruggebracht. 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 en de 
collectiviteit van de ensembles worden streng bewaakt.

Welstandstoets
Het collectieve belang weegt in een tuinstedelijk ensem-
ble zwaarder dan het individuele belang. In veel ensembles 
hebben de huizen in plaats van een van de straat afgesloten 
‘achterkant’ een openbare ‘binnenkant’. Daarom worden 
ingrepen aan alle kanten van een ensemble die grenzen aan 
openbare ruimte getoetst als ingrepen aan de ‘voorkant’. 
Nieuwe invullingen of toevoegingen, ook aan de binnenkant 
dus, mogen alleen als ze voor het hele ensemble gelijk worden 
toegepast. De stadsstedenbouwer toetst of de ingreep aansluit 
bij de opzet en esthetiek van het oorspronkelijke ontwerp van 
het ensemble en hier kwaliteit aan toevoegt. Bij alle andere 
ingrepen aan individuele panden, tot aan de kleinste details 
toe, toetst de stadsstedenbouwer of ze gelijk zijn aan de details 
van de overige panden in het ensemble of aan die van het 
oorspronkelijke ontwerp. Dat is voor elk ensemble anders. 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 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:

Ensemble
•  gebouwen in een ensemble vormen een hechte architectonische
 eenheid, bouwplannen moeten passen in deze architectuur
•  bouwplannen in een ensemble moeten de stedenbouwkundige
 eenheid van het ensemble ondersteunen
•  elk ensemble kent een eigen systeem van één of enkele
 typen bouwvolumes die binnen het ensemble ritmisch
 herhaald worden; alle bouwplannen moeten passen in dit
 systeem
•  bouwplannen moeten bijdragen aan de collectieve sfeer van
 het ensemble

Bouwvolume
•  elk ensemble heeft bouwvolumes met een regelmatige
 opbouw van hoogteaccenten, kapvormen, verspringingen
 en gevelindelingen die kop, midden en staart aanzetten en
 bijzondere plekken benadrukken; bouwplannen moeten deze
 opbouw ondersteunen of uitbouwen

Gebouw
•  gebouwen moeten passen in de bouwstijl en detaillering van
 het ensemble
•  gebouwen moeten aansluiten bij het kleur- en materiaalgebruik
 in het ensemble
•  alle ensembles moeten hetzelfde type woning hebben: de
 geschakelde woning met tuin

Dak
• daken van bouwvolumes moeten een speelse en gevarieerde
 kapvorm hebben
•  daken moeten binnen de ritmische eenheid van het ensemble
 passen

Gevel
•  elke woning moet een eigen entree aan de openbare ruimte
 hebben
•  alle gevelonderdelen van individuele woningen zoals ramen,
 deuren, kozijnen, metselwerk, dakgoten, regenpijpen en dergelijke,  
 moeten gelijk zijn aan die van andere woningen van hetzelfde type
•  erfscheidingen moeten in stijl, materiaal, kleur en detaillering
 aansluiten bij de bebouwing en voor alle woningen van
 hetzelfde type in het ensemble gelijk zijn

Toevoegingen
•  aan- en uitbouwen, bijgebouwen, opbouwen, dakkapellen
 en overkappingen zijn toegestaan als ze worden uitgevoerd
 volgens het oorspronkelijke plan van het ensemble, of als
 het gelijke collectieve toevoegingen aan alle woningen zijn
•  alle toevoegingen aan de gevel en het dak moeten in kleur,
 materiaal en esthetiek passen in de architectuur van het
 gebouw en het totale ensemble

Bijzonderheden
•  gebouwen met een bijzondere functie die binnen het ensemble
 op zichzelf staan, mogen afwijken in architectuur, maar
 moeten van gelijke architectonische kwaliteit zijn en bijdragen
 aan de specifieke sfeer van het ensemble
•  kozijn- en gevelwijzigingen moeten binnen de bestaande
 architectuur en maatverhoudingen passen en de totale
 architectuur verrijken
•  gevels en raampartijen mogen niet geblindeerd worden

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

•  voor alle licht-vergunningplichtige bouwwerken wordt in eerste   
 instantie getoetst of ze in vormgeving, materiaal en kleur gelijk zijn  
 aan vergelijkbare details van het gebouwtype of overeenkomen met  
 het oorspronkelijke ontwerp van het ensemble; in dit geval moeten  
 foto’s van bestaande voorbeelden worden bijgeleverd ter beoordeling
•  licht-vergunningplichtige bouwwerken zonder een dergelijk voorbeeld  
 worden door de stadsbouwmeester getoetst aan de in deze brochure  
 opgenomen specifieke criteria

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

•  om de samenhang van de straat te waarborgen en het de bouwende  
 burger makkelijk te maken, kunnen (indien nog niet aanwezig) pas-  
 sende standaardoplossingen worden ontworpen op straat- of   
 buurtniveau voor veel voorkomende kleine bouwwerken, zoals   
 dakkapellen en garages
•  de ensembles moeten bij uitstek tuinstedelijk zijn door uit te munten in  
 weelderige groenheid
•  een zorgzame inrichting en goed onderhoud van de collectieve
 buitenruimten moet hieraan bijdragen
•  ook de particuliere tuinen moeten de tuinstedelijke sfeer versterken en  
 mogen niet worden afgescheiden met hoge en of armoedige materia- 
 len
•  bewoners zijn vrij bij het inrichten van hun eigen tuin maar worden  
 aangemoedigd om daaraan vooral een groene invulling te geven


