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huis en tuin vormen een eenheid

subtiele zichten, harmonie in kleuren

eenheid in gebouwtype en architectuur vrije huizen met tuin, alleen of in buurtschap

landelijke stijl in alle bouwwerken

dominante rol van de tuin

groot en toch bescheiden huis

verzorgde gevels naar de landelijke
omgeving

huis en bijgebouw dezelfde stijlkenmerken

klein en bescheiden huis

landschappelijke inrichting van de tuin

bijzondere functie in groter
landelijk gebouw

huis en aanbouw dezelfde stijlkenmerken

bescheiden landschappelijke bouwstenen

bijzonder gebouw met rijke architectuur

stedelijke architectuur in landelijke vorm

3-eenheid in verscheidenheid

samenspel met twentse kapvormen

architectuur draagt bij aan romantisch
beeld

gebouw en tuin samen dragen bij aan de ruimtelijkheid en sfeer van het landschap

bij voorkeur hagen als erfscheiding

Identiteit
Profiel

De woningen zijn vrijstaand of twee-onder-een-kap, met een alzijdige
oriëntatie op het landschap. In grootte variëren ze van kleine huizen
tot villa’s met bijgebouwen. In architectuur lopen ze uiteen, er is geen
dominante stijl of traditie. Er zijn hele oude en hele nieuwe huizen
te vinden, zeer onnadrukkelijke en zeer expressieve. In sommige
woningen zijn specifiek Twentse kenmerken verwerkt: blankhouten
kopgevels, witte en versierde daklijsten, puntige, soms geknikte kappen. Elk huis is anders en zeker in de buurtschapjes zorgt de afwisseling van kappen, grootte, materialen en plaatsing op de kavel voor
een landelijk, informeel beeld. Door hun natuurlijke materialen en
kleuren, harmoniëren ze meestal wel met elkaar en met het landschap. Elke woning heeft een forse tuin, vaak met sierbeplanting,
hagen en grote bomen, die het gebouw inkadert, maar niet verstopt.
Hierdoor dragen de woningen bij aan de groene ruimtelijkheid van
het landschap. Recreatieterreinen met een goede architectuur en een
verzorgde beplanting kunnen ook zo’n positieve rol spelen. De gebouwen met een bijzondere (aan het landelijk gebied gebonden) functie,
zoals een manege, een officiersmess of een golfclub, hebben vaak
een afwijkende architectuur. Daardoor en door hun grotere afmetingen spelen ze een dominantere rol in het landschapsbeeld, maar ze
komenniet zoveel voor.

Welstandszorg
Doel van welstandszorg

De stadsbouwmeester 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 criteria of de themafolder. 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 de algemene welstandscriteria en 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.
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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. Alle informatie en brochures kunt u ook vinden op
www.enschede.nl/wonen-en-bouwen/bouwen/welstandsnota
U kunt telefonisch of online
een afspraak maken met de stadsbouwmeester.
Stadskantoor
Hengelosestraat 51
7514 AD Enschede
Tel. 14053

Welstandsnota Enschede

Vrije landelijke bebouwing heeft een belangrijk aandeel in de levendigheid van het landelijk gebied. De welstandszorg wil beperkt ruimte
geven aan nieuwe, vrije landelijke woningen, met behoud van de
kwaliteit van het landelijk gebied. Er is geen ruimte voor wijkjes en
lange linten. De welstandszorg is erop gericht dat de landelijkheid
en de eigenheid van elk huis behouden blijft en stimuleert een hoge
kwaliteit van architectuur, in harmonie met de andere huizen. De
tuinen moeten bijdragen aan de verlevendiging en aankleding van
het gebied. Bijzondere gebouwen mogen vanwege hun (landelijke)
functie of eigen kwaliteit afwijken van de landelijke woningen (bijvoorbeeld qua grootte). Wel moeten ze zoveel mogelijk kenmerken
van de identiteit dragen, zodat ze bijdragen aan de eenheid binnen
de categorie. 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 in harmonie met
de omgeving. Elk (nieuw) gebouw moet een aanwinst zijn voor de
ruimtelijke opbouw en de sfeer van het landschap.

Bij aanpassingen aan bestaande huizen en gebouwen toetst
de stadsbouwmeester of deze bijdragen aan de (landelijke) architectuur van het huis/gebouw en de relatie met het landschap, en
of de materialen en kleuren harmoniëren met de omgeving. Het
totaal van huis/gebouw en tuin moet landelijk blijven.
Bij nieuwbouw toetst de stadsbouwmeester de landschappelijke
bijdrage van huis/gebouw en tuin als geheel en kijkt daarbij naar
de locatie, de positie en oriëntatie van gebouw en tuin. De stadsbouwmeester toetst of de architectuur inspeelt op de landschappelijke situatie en of materiaalgebruik en kleuren harmoniëren
met de omgeving.
Nieuwe ontwikkelingen mogen niet tot verstedelijking leiden. Bij
bijzondere gebouwen wordt getoetst of de ingreep aan zoveel mogelijk criteria voldoet en daar alleen van afwijkt op basis van hun
bijzondere (landelijke) functie of kwaliteit.
Bouwaanvragen moeten uitvoerig worden gemotiveerd vanuit de
specifieke kenmerken van de locatie in de omgeving en worden
vergezeld van een tuininrichtingsplan dat de samenhang tussen
gebouw en tuin en de relatie met het omliggende landschap laat
zien.

Vrije landelijke bebouwing

In het gevarieerde landschap rond Enschede staan behalve boerderijen en landgoederen ook her en der vrije, landelijke woningen
en gebouwen met een bijzondere functie. Ruimtelijk spelen ze een
bescheiden rol: de gebouwen staan min of meer ‘toevallig’ verspreid
in het landschap, in het bos, tussen de open weiden, aan een boerenerf, langs een weg of op een kruispunt, eenzaam en alleen of in een
kleine buurtschap bij elkaar.

Welstandstoets

Specifieke criteria

Een bouwplan moet zich voegen naar de in deze brochure genoemde
kenmerken van identiteit en een bijdrage leveren aan het geformuleerde doel van welstandszorg. De stadsbouwmeester hanteert bij de
welstandsbeoordeling de volgende specifieke criteria:

Kavel
• gebouw en tuin moeten een eenheid vormen en bijdragen aan de 		
ruimtelijke opbouw van het landschap
• de positie en oriëntatie van bebouwing op de kavel moet inspelen 		
op de landschappelijke situatie en zowel vanaf de weg als vanuit 		
het land een mooi perspectief opleveren
• de positie van het gebouw op de kavel moet een goede compositie 		
vormen met naastgelegen bebouwing
• de positie van het gebouw op de kavel mag belangrijke doorzichten
en uitzichten niet verstoren

Bouwvolume
• het bouwvolume moet bescheiden zijn en mag het landschap niet		
domineren
• het bouwvolume moet variëren ten opzichte van naastgelegen 		
bouwvolumes, maar van gelijke orde van grootte zijn

Gebouwen
• gebouwen moeten van een landelijk type zijn, generieke nieuw		
bouwwijktypen, flats en andere stedelijke bouwvormen zijn niet toegestaan
• gebouwen moeten harmoniëren met gebouwen in de omgeving in 		
stijl, kleur, materiaal en kenmerkende details
• kleuren moeten een rustig en natuurlijk palet vormen
• gebouwen moeten zich in architectuur op de landelijke omgeving 		
richten en een ‘gezicht’ maken naar de weg
• gebouwen moeten naar alle zijden verzorgde gevels hebben en een
positieve rol spelen in het landschapsbeeld
• gebouwen moeten een goede architectuur hebben, met fijnzinnige
details of versiering, die bijdraagt aan de (romantische) Twentse 		
sfeer

Aanbevelingen

De volgende punten van aanbeveling kunnen een bouwplan op een
(nog) hoger niveau tillen:
• een verzorgde tuininrichting is cruciaal voor de landelijke kwaliteit
van de woningen; groene beplanting, grote bomen en kleurige bloemen moeten samen met de verschillende bebouwingsvolumes het 		
levendige en ontspannen geheel van de landelijke woning vormen
• uitbreidingen oeten anders worden gecompenseerd met nieuwe
aanplant
• bij nieuwbouw moeten ook nieuwe bomen worden geplant, passend in
het landschap, zodat woningbouw tot landschapsbouw leidt
• de tuininrichting, de verharding, beplanting en eventueel hekken en
poorten, moeten een landelijke en stijlvolle sfeer uitstralen
• voor erfscheidingen moeten bij voorkeur soorten worden gebruikt die
in de omgeving groeien, hier veelal beuk of haagbeuk en meidoorn
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