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Identiteit

Profiel
Enschede heeft door zijn functie als grote stad in het 
oosten, zijn winkelaanbod en zijn ligging een grote aan-
trekkingskracht voor toeristen, bezoekers uit de regio 
en uit Duitsland.
Sfeerbepalend voor Enschede zijn onder meer de gezel-
lige terrassen van de verschillende horecagelegenheden 
op de Oude Markt. Deze openbare ruimte is “het plein” 
van de stad. De terrassen dragen in grote mate bij aan 
de verlevendiging van het straatbeeld en de aantrekke-
lijkheid van de openbare ruimte.
Een kwalitatief goede inrichting van de terrassen is voor 
alle belanghebbenden wenselijk. Het is van belang dat 
de gemeente Enschede voor de terrassen op de Oude 
Markt heldere regelgeving heeft en handhaaft.
Dit document “terrassen Oude Markt” beschrijft in 
woord en beeld hoe de vormgeving van de terrassen 
voor de Oude Markt door de betrokken partijen, ge-
meente Enschede en VHSE, wordt voorgesteld. 
Er zijn spelregels opgenomen voor de zonering van 
winter- en zomerterrassen en de vormgeving van luifels 
aan de gevels. 

Inrichting terras
De terrassen op de Oude Markt kennen een winter-
terras en een zomerterras. De afmetingen van deze 
terrassen zijn bepaald en zichtbaar gemaakt in de 
openbare ruimte. Tussen het winter- en zomerterras ligt 
een looppad, behalve bij de terrassen aan de zuidkant. 
Het winterterras ligt iets verhoogd ten opzichte van het 
zomerterras. Waar de grond waarop de terrassen in-
gericht zijn, in eigendom is van de gemeente Enschede 
blijft dat zo.

winterterras zomerterraslooppad

0.20 0.20

2.00

0.60

boomvak

lichtmast

horeca

3.80 6.60variabel variabel

PLATTEGROND

Wat betreft de inrichting van de terrassen ontleent elk 
terras z’n identiteit aan het bijbehorende pand. Dus bij 
verschillende panden hoort een verschillende inrichting 
van het terras. Luifels lopen niet door langs verschillende 
panden en sluiten niet op elkaar aan. Dit geeft horeca-
ondernemers veel vrijheid.

Winterterras
Het winterterras mag alleen tussen circa 1 november en 
circa 1 maart helemaal dicht. Het terras mag overkapt 
worden volgens onderstaande spelregels.
•  per pand een eigen oplossing.
•  luifel is toegestaan volgens bijgaande maatvoering:
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•  de gemeentelijke windschermen worden gebruikt   
 als zijdelingse afscheiding.

gemeentelijke windschermen

vooraanzicht
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•  de hoogte van de luifel is in overeenstemming met het  
 gebouw.
•  luifels zijn van stof/zeil in overeenstemming met de  
 gebruikte parasols.
•  constructie, materiaal en kleur zijn in harmonie met  
 architectuur van het gebouw.
•  het terras mag in materiaalkeuze en kleur het achterlig- 
 gende pand niet overschreeuwen. De kleurkeuze van  
 het terras is ondergeschikt aan het pand.
•  het verticale deel van de luifel moet een grote mate van  
 transparantie hebben.
•  de windschermen en onderzijden van de dichte winter- 
 terrassen mogen worden voorzien van een cafénaam,  
 mits bescheiden van omvang en vormgeving.
•  reclameuitingen op de luifel zijn niet toegestaan.
•  reclame op de gevel mag volgens het bestaande   
 beleid (folder G, algemene sneltoetscriteria).
•  in aanvulling daarop mag vlakke reclame maximaal op  
 de tweede verdiepingsvloer aangebracht worden.
•  op het winterterras zijn alleen tafels en stoelen toege- 
 staan.
•  vlonders zijn niet toegestaan.

Zomerterras
•  voor afscheiding van het zomerterras op specifieke hoek 
 situaties (aangeduid met de letter H op de situatieschets)  
 wordt aanbevolene om hiervoor mobiele plantenbakken  
 te gebruiken conform bijgaand model.

mobiele plantenbak

Welstandszorg

Doel van welstandszorg
Op de Oude Markt is een hoge welstand zeer gewenst. Het 
doel van welstandszorg is de kwaliteit van de uitstraling 
van de Oude Markt te verbeteren. Daardoor krijgt dit plein 
meer samenhang, terwijl verschillen toch mogelijk zijn. 

Welstandstoets
Deze set van regels is het resultaat van samenwerking 
met alle partijen. In de toekomst willen we verder werken 
aan de versterking van de identiteit van het historisch 
stadshart. Hierdoor is het mogelijk dat we op termijn na-
dere afspraken maken over het inrichten van de terrassen.
De stadsbouwmeester heeft in dit gebied niet alleen een 
toetsende rol, maar kan ook in vroegtijdig stadium advise-
ren en meedenken.

Informatie
Een beknopte uitleg over de praktische werking van het 
welstandsbeleid 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 Wel-
stand Enschede in te zien, dat meer informatie geeft over 
het welstandsbeleid in de stad, de categorieën en de
welstandscriteria. Alle informatie en brochures kunt u ook 
vinden op www.loket.enschede.nl. Via dit internetadres, 
of telefonisch, kunt u een afspraak maken met de stads-
bouwmeester.

Stadskantoor
Hengelosestraat 51
7514 AD Enschede
Tel. 053 · 481 81 81


