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monumentale entree

erfscheiding met
goede esthetische kwaliteit

ontworpen landschappelijke eenheid

meer onbebouwde dan bebouwde ruimte

(investeren in) monumentaal 
boombestand

alle zijden van een gebouw moeten een
positieve rol spelen in het landschapsbeeld

chique hoofdhuis

theekoepel als ‘markeerder’
in het landschap

ontworpen zichten en perspectieven

parkeren ten koste van park!

veranda hecht gebouw 
ruimtelijk in het park

landgoedsfeer op begraafplaats

romantisch aangelegde parktuin

bijgebouw mag hoofdgebouw
niet overstemmen!

hoofd- en bijgebouw vormen geen 
ensemble

bebouwing voldoet aan de
hoogste esthetische kwaliteit

gebouw is met alle zijden
naar het park gericht

bijgebouwen zijn onderdeel
van totale compositie

romantische combinatie van weelderige natuur en luxe cultuur

erfscheiding steunt relatie
gebouw – landschap

nieuwbouw weinig landschapwaardig!

hoofd- en bijgebouw vormen geen 
ensemble



Identiteit

Profiel
Vanaf de 17e eeuw lieten de meest welgestelden van het
land een landgoed of buitenplaats buiten de stad bouwen. In 
Enschede waren het vooral industriëlen die zich zo’n romantisch 
woonparadijs konden veroorloven. De meeste landgoederen 
en buitenplaatsen zijn dan ook gebouwd of uitgebouwd in de 
glorietijd van de textielindustrie. Slechts een aantal daarvan ligt 
nog ongeschonden in zijn oorspronkelijke omgeving. Veel land-
goederen en buitenplaatsen zijn inmiddels opgenomen in de 
stad en vormen landelijke enclaves tussen de dichte bebouwing. 
Als ze zijn opengesteld, functioneren ze als stadsparken.

Op een buitenplaats werd meestal alleen gewoond. Een
typische buitenplaats heeft een chique hoofdhuis met een of 
twee bijgebouwen, bijvoorbeeld een koetshuis en een thee-
koepel, in een speciaal aangelegde parktuin. Op een landgoed 
werd – en wordt – ook gewerkt en geproduceerd. Een landgoed 
heeft daarom meer bijgebouwen, zoals een pachtboerderij 
en een oranjerie, en behalve een park ook landerijen. Maar 
kenmerkend voor zowel een landgoed als een buitenplaats is 
dat gebouwen en park onderdeel zijn van een specifiek ontwor-
pen harmonische compositie. De gebouwen zelf hebben een 
bijzondere, expressieve architectuur en esthetiek. Omdat door 
de eeuwen heen steeds veranderingen hebben plaatsgevonden, 
zijn bij veel landgoederen en buitenplaatsen sporen van allerlei 
stijlen te zien. De eclectische architectuur en het samenspel 
tussen bebouwing en landschap maakt elk landgoed en elke 
buitenplaats uniek en een cultuurhistorisch monument op zich.

De instandhouding van een landgoed of buitenplaats vergt veel 
onderhoud en is kostbaar. Eigenaren zoeken daarom vaak naar 
nieuwe of nevenbronnen van inkomsten. Hierdoor verandert de 
functie van gebouwen en park, waarbij (ingrijpende) verbouw 
nodig is en mogelijk zelfs nieuwbouw. Voor bestaande gebou-
wen en park is vooral restauratie of reconstructie te verwach-
ten. Er zijn ook landgoederen en buitenplaatsen die hun ‘goed’ 
en ‘plaats’ zijn kwijtgeraakt doordat ze te intensief zijn be-
bouwd. Zij hebben een groot stuk van hun identiteit verloren en 
verdienen extra aandacht.

Het samenspel tussen bebouwing en landschap is ook te
vinden in publieke stadsparken, op begraafplaatsen en in
sommige woon- en zorgcomplexen. Deze terreinen vallen
om die reden onder dezelfde categorie van welstandszorg
als landgoederen en buitenplaatsen.

Welstandszorg

Doel van welstandszorg
Het doel van welstand is de ruimtelijke eenheid van de
buitenplaats of het landgoed te bewaken, met name de
samenhang tussen gebouwen en tussen gebouwen en park.
Welstand heeft hier ook tot doel het hoge kwaliteitsniveau van 

ontwerp en verzorging van de gebouwen en het park in stand 
te houden en te verbeteren. Doel is niet de landgoederen en 
buitenplaatsen tot ‘openluchtmuseum’ te maken, wel om hun 
uniciteit te laten voortbestaan.

Welstandstoets
Er moet behoedzaam en genuanceerd met veranderingen wor-
den omgesprongen. Een standaardtoets is niet op te stellen, 
elke toets is gebaseerd op de kenmerken van de buitenplaats 
of het landgoed in kwestie. Bouwaanvragen moeten uitvoerig 
worden gemotiveerd vanuit deze specifieke kenmerken en 
worden vergezeld van een tuin- of parkplan dat de verbete-
ring van de buitenruimte inzichtelijk maakt. Bij restauratie en 
aanpassingen aan bestaande bebouwing ziet de stadssteden-
bouwer erop toe dat de karakteristiek van het gebouw wordt 
gerespecteerd en de relatie met het park blijft behouden. Bij 
nieuwbouw wordt vooral getoetst of deze bijdraagt aan de 
ruimtelijke compositie van het park en de rijkdom van het 
landgoed als geheel. De stadsstedenbouwer toetst alle bouw-
werken 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:

Landschap
•  park en bebouwing moeten een samenhangende eenheid vormen
•  er moet in het park in verhouding veel meer onbebouwde dan
 bebouwde ruimte zijn, het gaat om bebouwing in een park en
 niet andersom
•  park en bebouwing moeten samen een compositie vormen van   
 ruimten en zichten
•  nieuwe bebouwing mag de ruimtelijke opzet van het park niet
 verstoren
•  (nieuwe) bebouwing moet het landgoed ruimtelijk continu laten en  
 mag het niet opdelen in stukken

Ensemble
•  gebouwen moeten een ensemble vormen van hoofd- en bijgebou-  
 wen
•  alle gebouwen moeten onderling een ruimtelijke relatie aangaan   
 middels een zorgvuldige compositie van positie en oriëntatie
•  alle gebouwen moeten harmoniëren in stijl, kleur, afmeting en
 materiaalgebruik en een ‘familie’ vormen
•  nieuwe gebouwen mogen het hoofdgebouw niet overstemmen

Gebouw
•  gebouwen moeten landgoedwaardig zijn, generieke nieuwbouw  
 wijktypologieën, flats en andere stedelijke bouwvormen zijn   
 niet toegestaan
•  bebouwing moet voldoen aan de hoogste esthetische kwaliteit
•  bouwplannen moeten van een buitengewone aandacht voor
 architectuur, materialen en detaillering getuigen
•  alle zijden van een gebouw moeten van hoge esthetische
 kwaliteit zijn en een positieve rol spelen in het landschapsbeeld
•  ieder gebouw is aan alle zijden ruimtelijk in het park gehecht in
 een vorm en mate die recht doet aan de rol en waarde van het
 gebouw in het totale landgoed

Toevoegingen
•  aan- en uitbouwen, opbouwen, bijgebouwen en overkappingen
 moeten binnen de bestaande architectuur en maatverhoudingen
 passen en het totale gebouw verrijken
•  aan- en uitbouwen, opbouwen, bijgebouwen en overkappingen
 moeten architectonisch onderdeel zijn van de bestaande
 compositie
•  aan- en uitbouwen, opbouwen, bijgebouwen en overkappingen
 mogen het gebouw niet overstemmen
•  aan- en uitbouwen, opbouwen, bijgebouwen en overkappingen
 moeten in vorm, materiaal en kleur afgestemd zijn op het gebouw
•  kozijn- en gevelwijzigingen moeten binnen de bestaande
 architectuur en maatverhoudingen passen en de totale architectuur  
 verrijken
•  gevels en raampartijen mogen niet geblindeerd worden

•  erfscheidingen moeten van hoge esthetische kwaliteit zijn en
 bij voorkeur een landelijke uitstraling hebben
•  erfscheidingen mogen de relatie van gebouw en landschap niet 
 verstOren
•  nieuwe toevoegingen en aanpassingen aan gebouwen en park
 mogen eigentijds zijn maar moeten de aanwezige (historische)
 waarden behouden

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

•  omdat alle buitenplaatsen en landgoederen een monumentale
 waarde hebben en een unieke complexe samenhang kennen, zijn er in  
 feite geen ‘onschuldige’ bouwactiviteiten; alle licht-vergunningplich- 
 tige bouwwerken worden daarom door de stadsbouwmeester ge-  
 toetst aan de specifieke criteria
•  omdat in een landgoed alle zijden van de bebouwing zichtbaar zijn  
 en een even grote rol spelen in de kwaliteit van het totaal, worden   
 niet-vergunningplichtige bouwwerken die niet voldoen aan de criteria  
 en het doel van welstandszorg zoals geformuleerd in deze brochure  
 beschouwd als exces

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

•  omdat op een landgoed en buitenplaats de onbebouwde ruimte een  
 even grote rol speelt als de bebouwde ruimte, verdient het park de  
 zelfde liefdevolle zorg en aandacht als de bebouwing
•  een monumentaal bomenbestand verdient dezelfde bescherming
 als een monumentaal gebouw
•  landgoedparken zijn bewust ontworpen en ingericht als cultuurmo-  
 nument; ecologie kan daarin een (grote) rol spelen, maar moet altijd  
 gestuurd worden en bijdragen aan de esthetiek
•  het park moet worden ‘ingericht’ met bij de sfeer passend meubilair,  
 kleine bijzondere bouwwerken met een bijzondere parkfunctie (‘fol  
 lies’) en mooie verlichting
•  het landgoed moet zich als ‘landschappelijke kamer’ naar de omge - 
 ving manifesteren; dat kan met een eenduidige en groene afbakening  
 rondom het park en een uitnodigende toegangspoort


