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enclave verborgen achter dorps lint

manifeste toegangspoort

verschillende losse gebouwen op een erf

bouwvolume is lager dan omgeving

uitnodigende entree

parkeervoorziening als 
nieuwe invulling

enclaves omringd door bebouwing

markante elementen behouden

verschillende volumes t.o.v. de straat

bouwvolume is breder dan hoog

weinig publieke entree!

historische gebouwen behouden

bedrijfsgebouw ondergeschikt
aan woonhuis

vrijheid in stijl, kleur en materiaal

enclave onderscheidt zich in inrichting en ver-
schijningsvorm van omliggende bebouwing

bejaardenhofje als nieuwe 
invulling enclave

naambord en inrit aan de straat

enclave met winkelfunctie verborgen achter de bebouwing van een dorps lint

strakke oprit vanaf het lint

klein woonwijkje als 
nieuwe invulling

reclame passend in het straatbeeld



Identiteit

Profiel
Enschede is opgebouwd uit een structuur van lange dorpse 
linten met aaneengesloten bebouwing. Een verborgen
enclave ligt, zoals de naam al aangeeft, verborgen achter de 
bebouwing van deze dorpse linten. De linten bevatten veel mid-
den- en kleinbedrijven. Deze bedrijfjes bestaan meestal uit een 
woonhuis aan het lint met een oprit naar het achterliggende 
terrein, de verborgen enclave. Hier bevinden zich de bedrijfsge-
bouwen, opslagruimten en werkplaatsen. Het bedrijf wordt aan-
gegeven met een reclamebord in de voortuin van het woonhuis.

De verborgen enclaves hebben een functionele uitstraling. Er is 
weinig bewuste aandacht voor architectuur of detaillering, ook 
al kan de bebouwing monumentaal, typerend voor een tijdvak 
of in een bepaalde stijl zijn uitgevoerd. Het terrein bevat geen 
groen en ziet er vaak rommelig en soms verpauperd uit. Veel 
enclaves worden na sluitingstijd afgesloten met een hek.

De verborgen enclaves zijn meestal ingesloten door
(achterkanten van) bebouwing. Bij stadsvernieuwing of
inbreiding van bestaande wijken worden de bedrijfjes vaak niet 
gehandhaafd. Een aantal enclaves heeft zo in de loop van de tijd 
een andere functie gekregen: parkeergarage, woning, speeltuin 
of school.

De kleinschalige bedrijvigheid gecombineerd met wonen is 
waardevol voor de stad. Ook al hebben de verborgen
enclaves vaak geen esthetische, architectonische of zelfs
publieke waarde, ze dragen wel bij aan de identiteit en
levendigheid van Enschede.

Welstandszorg

Doel van welstandszorg
De welstandszorg heeft tot doel de enclaves te laten
voortbestaan en zonodig functioneel nieuw leven in te
blazen. Daarbij is er veel ruimte voor individuele initiatieven. 
Het welstandsbeleid is er vooral op gericht dat enclaves die 
in het zicht van omliggende bebouwing liggen, meer kwaliteit 
krijgen en zich in functie en uiterlijk onderscheiden van de 
bebouwing aan het lint.

Welstandstoets
De stadsstedenbouwer toetst de plaatsing van bouwwerken 
in de enclave en ten opzichte van de straat en de omliggende 
bebouwing. Het bouwwerk moet de inrichting van het terrein 
verbeteren. Plannen voor nieuwe bebouwing die dominant 
zichtbaar is vanaf de straat worden negatief beoordeeld; de 
enclave moet een verborgen karakter houden. De stadssteden-
bouwer besteedt speciaal aandacht aan de entree, reclame 
en hekwerken aan de straat. Zij moeten passen in het lint. 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:

Enclave
•  de enclave moet verborgen liggen achter bebouwing van
 aangrenzend lint of straat
•  de enclave moet een erf zijn met vrijstaande gebouwen
•  de enclave mag zich qua inrichting en verschijningsvorm
 onderscheiden van de omliggende bebouwing
•  ingrepen moeten de informele en losse sfeer van de enclave
 behouden en versterken
•  oude monumentale en typische bebouwing in de enclave moet   
 behouden blijven, al dan niet met een gewijzigde functie
•  de gebouwen moeten zo geplaatst zijn dat een aangename
 buitenruimte ontstaat
•  de enclave moet waar mogelijk toegankelijk zijn voor publiek

Bouwvolume
•  bouwvolumes mogen verschillen ten opzichte van elkaar en
 andere gebouwen
•  bouwvolumes moeten lager zijn dan de omringende bebouwing
•  bouwvolumes moeten breder dan of even breed als hoog
 zijn
•  in een enclave zijn meer bouwvolumes toegestaan

Straat
•  de entree naar de straat moet uitnodigend zijn
•  reclame en hekwerken aan de straat moeten van goede vormg-
 ving zijn en passen in het straatbeeld
•  gebouwen in de enclave mogen geen negatieve invloed hebben op   
 de (leef)kwaliteit van de gebouwen rondom
•  Reklame en naamsvermelding ten behoeve van bedrijven   
 gevestigd in een verborgen enclave zijn doorgaans gesitueerd
 bij de inrit aan de openbare weg. Zij dienen te voldoen aan de crite-
 ria behorende bij de categorie van de gebouwen aan de straat   
 waarin de inrit tot de enclave is gesitueerd.

Gebouw
•  vormgeving, kleur en materiaal zijn vrij
• gebouwen die zichtbaar zijn vanaf de straat moeten qua
 vormgeving een aanwinst zijn voor de straat

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

•  alle licht-vergunningplichtige bouwwerken, met uitzondering van   
 reclame en naamsvermeldingen, zijn welstandsvrij

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

•  de enclaves moeten hun levendigheid en aantrekkelijkheid voor het  
 publiek vergroten door, waar mogelijk, functies te herbergen die bij 
 dragen aan de informele en bedrijvige sfeer; vanwege de veilige beslo- 
 tenheid van het erf zijn de enclaves bij uitstek geschikt voor functies  
 die aan een straat minder goed gedijen


