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1 Historisch stadshart

2 Nieuw stadshart

3 Dorpse linten

4 Erkerwijken

5 Tuinstedelijke ensembles

6 Rijke stadsvilla’s

7 Buitenplaatsen en landgoederen

8 Verborgen enclaves

9 Vrije–kavelwijken

10 Campus

11 Modern Enschede

12 Stempelwijken

13 Stratenrijtjes

14 Woonerfwijken

15 Regenboogwijken

16 Representatieve werklocaties

17 Bedrijventerreinen

18 Koop & Rij locaties

19 Industriële complexen

20 Boerenerven

21 Vrije landelijke bebouwing

22 Nieuwe Stadsassen
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open ruimte naast naastgelegen kavels

kleuren moeten passen in directe 
omgeving

kleuren harmoniëren niet met
landelijke omgeving

huizen omgeven door groen
komen beter tot hun recht 

erfscheidingen bepalen het straatbeeld

materialen passen in de omgeving

kavel met grote tuin

open ruimte tussen de kavels

ieder zijn eigen droomhuis met tuin

grote oprit, weinig groen

de architectuur is vrij

interessante open ruimte met doorzicht
naar landelijk gebied

grote bomen in de tuinen dragen bij
aan de lommerrijke sfeer

vrije kavels met grote tuin

erfscheiding links draagt wel bij aan de 
lommerrijke kwaliteit van de wijk

kleuren harmoniëren met de omgeving

een groot stuk van de kavel
blijft vrij om in te richten als tuin

eigen droomhuis met weelderige, grote tuin

rijkdom in stijlen, armoede in groen!

voortuinen zorgen voor groene sfeer

erfscheiding rechts draagt niet bij aan 
de lommerrijke kwaliteit van de wijk
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Identiteit

Profiel
Het is een droom van velen: een eigen huis bouwen. In de
vrije-kavelwijken kan dat. Boven alles bieden deze wijken
ruimte voor eigen initiatief en inzicht. De woningen vormen dan 
ook een bont palet van stijlen, vormen, kleuren en materialen, 
en variëren van hoogstaande architectuur tot cataloguswonin-
gen. Voor sommige wijken gold in oorsprong een aantal bouw-
voorschriften – bijvoorbeeld voor de steensoort – waardoor 
meer samenhang is ontstaan tussen gebouwen.
De meeste vrije-kavelwijken liggen aan de rand van de stad, op 
de overgang naar het landelijk gebied. Ze profiteren van hun 
mooie ligging in het bos, of van het uitzicht over uitgestrekte 
velden. Vanuit het landschap gezien vormen de huizen met hun 
bonte architectuur vaak een opvallende overgang van stad naar 
land.

De huizen in de vrije-kavelwijken – ruime vrijstaande
woningen en kleine villa’s – hebben een, twee of drie lagen, 
vaak een grote garage en altijd een tuin rondom. De
inrichting van de tuin en de plaats van het huis op de kavel 
bepalen in hoge mate de sfeer van de wijk. De tuinen in de vrije 
kavelwijken lopen door tot aan de weg, stoepen ontbreken.
In sommige wijken staan de huizen dicht op elkaar en
hebben ze kleine tuinen. De huizen zijn goed zichtbaar
vanaf de straat. Deze wijken hebben een sfeer van luxe
nieuwbouwwijk. Er zijn ook wijken met grotere kavels en
weelderige tuinen die de woningen nagenoeg aan het zicht ont-
trekken. Deze wijken stralen een groene, landelijke sfeer uit.

Welstandszorg

Doel van welstandszorg
Het kenmerk van de vrije-kavelwijken is dat ze vrijheid
bieden aan particulier initiatief. Daarbij is veel mogelijk; in de 
meeste wijken gelden maar een paar welstandsvoorschriften. 
Alleen in wijken waar een zekere samenhang in architectuur of 
materiaalgebruik bestaat, moeten bouwplannen daarop aanslui-
ten. Het welstandsbeleid is er vooral op gericht de weelderige 
groene kwaliteit van de wijken te bewaren en te verhogen. De 
erfscheiding is daarom een belangrijk punt van aandacht. Die 
moet bij voorkeur het zicht op de tuinen in stand houden en 
een hoge (groene) esthetische kwaliteit hebben. De welstand-
zorg wil de overgang van de vrijekavelwijken naar het landelijk 
gebied verbeteren. Daarom zijn er extra eisen voor woningen 
aan de rand van een wijk.

Welstandstoets
De rol van de stadsstedenbouwer is beperkt. Bij ingrepen 
aan woningen met een hoge architectonische kwaliteit wordt 
getoetst of ze die kwaliteit niet aantasten. Woningen aan de 
rand van de wijk worden getoetst op hun kwaliteit voor het 
landelijk gebied. Daarbij speelt het materiaal- en kleurgebruik 
een belangrijke rol. Daar wordt ook op gelet in wijken met een 
gemeenschappelijk materiaalgebruik. 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:

Kavel
•  de bebouwing moet zo op de kavel staan, dat een groot stuk
	 van	de	kavel	vrij	blijft	om	in	te	richten	als	tuin
•  bebouwing moet zo op de kavel staan, dat er een interessante
	 open	ruimte	blijft	ten	opzichte	van	de	bebouwing	op
 naastgelegen kavels

Bouwvolume
•		 het	bouwvolume	moet	wat	grootte	betreft	van	gelijke	orde
 zijn als de andere bouwvolumes in de wijk

Gebouw
•  materialen moeten van duurzame kwaliteit zijn
•  bebouwing grenzend aan landelijk gebied moet in kleur en
 materiaalgebruik harmoniëren met de landelijke omgeving
	 en	een	rustig,	natuurlijk	palet	vormen
•		 in	wijken	waar	oorspronkelijk	voorschriften	waren	ten
 aanzien van architectuur en of materiaalgebruik, en daar een
 herkenbare samenhang in is ontstaan, moeten bouwplannen
 aansluiten bij die architectuur en het materiaalgebruik van
 de wijk

Toevoegingen
•  aan- en uitbouwen, bijgebouwen, opbouwen, dakkapellen
 en overkappingen moeten binnen de bestaande maatverhoudingen
 passen en mogen het straatbeeld niet domineren
•  toevoegingen moeten de architectonische kwaliteit van het
 hoofdgebouw evenaren

Toevoegingen
•		 erfscheidingen	moeten	van	hoge	esthetische	kwaliteit	zijn	en
 bijdragen aan de groene kwaliteit van de wijk

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

•  erfscheidingen worden door de stadsbouwmeester getoetst aan de  
	 in	deze	brochure	opgenomen	specifieke	criteria
•  aan- en uitbouwen, bijgebouwen, opbouwen, dakkapellen en overkap- 
	 pingen	worden	in	eerste	instantie	getoetst	aan	de	algemene	sneltoets-	
	 criteria,	te	vinden	in	de	betreffende	brochure	‘Algemene	sneltoetscrite-	
 ria Enschede’
•		 alle	overige	licht-vergunningplichtige	bouwwerken	zoals	dakramen,		
 rolhekken en rolluiken, luifels, zonwering, zonnepanelen en antennes  
 zijn welstandsvrij

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

•		 hoe	mooier	en	ambitieuzer	de	huizen,	hoe	meer	allure	de	wijk	heeft;		
 nieuwbouw moet de architectonische kwaliteit van de wijk als geheel  
 verrijken
•  de dominante beeldbepalers in de vrije-kavelwijken zijn de tuinen en  
	 erfscheidingen	van	de	individuele	kavels;	zij	moeten	van	hoge	kwaliteit		
	 zijn	om	de	groene	identiteit	van	de	wijk	hoog	te	houden
•		 grote	bomen	en	combinaties	van	mooie	tuinhekken	en	hagen	als		 	
	 erfscheiding	moeten	een	lommerrijke	‘romantische’	sfeer	creëren


