Beeldkwaliteitplan Het brunink
Woonvelden 3, 3a en 4

Algemeen
Als particulier opdrachtgever krijgen de toekomstige bewoners van het Brunink, de mogelijkheid de villa in eigen beheer
te ontwerpen en te realiseren. Binnen de selectief opgestelde
beeldkwaliteit richtlijnen heeft de toekomstige bewoner
ruime mogelijkheden om invulling te geven aan het ontwerp
van de eigen woning. Op deze wijze zal de gewenste variatie
en architectonische diversiteit binnen het woonlandschap
worden gerealiseerd. Naast de openbare ruimte is het beeld
van de bebouwing zelf, de plaatsing op de kavel en de inrichting van het erf sterk medebepalend voor het gevoel van
landelijk wonen.
In hoofdlijnen vormt het karakter van Twentse bebouwing in
het buitengebied de inspiratiebron voor de beeldkwaliteit van
Het Brunink zonder deze te kopiëren.
Voor de bebouwing worden de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd:

•
•
•
•
•

Variatie, afwisseling en individualiteit van de verschillende
woningen waarbij:
De wensen van de individuele kaveleigenaar centraal 		
staan.
De bebouwing de groene sfeer van de stadsrandzone en
het omliggende landschap niet gaat overheersen.
Geen seriematige en projectmatige bouw is toegestaan.
Voorkomen moet worden dat identieke woningen worden
gerealiseerd.
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Luchtfoto van Het Brunink met woonvelden 3, 3a en 4
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Het beeldkwaliteitplan

Identiteit

Dit beeldkwaliteitplan dient als leidraad bij de vormgeving
van de woonvelden 3, 3a en 4 in het woonlandschap Het
Brunink. Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke
kwaliteit van zowel de architectuur van de woningen als de
aansluiting van de percelen op de openbare ruimte en de
openbare ruimte zelf. Het beeldkwaliteitsplan richt zich op de
architectuur van de woning en de positie van de woning op
de kavel.

Het beoogde woonmilieu van het Brunink is een ruim opgezette villa wijk met vrijstaande woningen. De huizen hebben
één of twee bouwlagen, 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 het Brunink lopen door tot aan een
haag, stoepen ontbreken. In sommige velden staan de huizen
dichter op elkaar en hebben ze minder royale tuinen.
Voor de velden 3, 3a en 4 is een andere opzet gekozen. De
verkaveling biedt een mix aan kavelgroottes met een variërend straatbeeld.
Om dit te bereiken is voor veld 3 & 4 een stedenbouwkundig
plan opgesteld met een eigen kenmerkende structuur en
wijze van verkavelen. De structuur wordt gekenmerkt door
wegen die op ontspannen wijze door het plangebied slingeren. De woningen zullen hierdoor verspringen ten opzichte
van elkaar, zodat een interessant straatbeeld ontstaat.
Dit geeft dit deelgebied een sfeer van luxe. Hoe groter de
kavels hoe meer de kans bestaat dat weelderige tuinen de
woonsfeer bepalen.

Ligging
Aan de zuidzijde van Enschede ligt het woongebied Het
Brunink. Drager van de ruimtelijke kwaliteit van Het Brunink
is een stevige omkadering van de woonvelden door houtwallen en greppels. Een essentieel onderdeel van de omkadering
wordt gevormd door de stadsrandzone, gesitueerd tussen
de huidige zuid wijken en de kavels van Het Brunink. Binnen
deze omkadering bevinden zich zeven verschillende woonvelden, waarvan er inmiddels vier zijn bebouwd. De nog te
bebouwen velden 3, 3a en 4 bevinden zich in het midden van
het nieuwe woongebied.

De essentie van het plan is dat de nieuwe woningen in een losse, speelse compositie aan de wegen zijn
gepositioneerd. De woningen staan niet evenwijdig aan elkaar en volgen nadrukkelijk niet het verloop
van de weg waardoor zowel de voor- en zijtuinen verschillend van vorm en maat zijn.

Voorbeelduitwerking stedenbouwkundig plan woonvelden 3 en 4
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Welstandszorg
De beeldkwaliteit van de woonvelden 3, 3a en 4 kan op veel
verschillende manieren worden vormgegeven. De criteria
zijn daarom als richtlijnen geformuleerd waaraan in “redelijkheid” wordt getoetst. Dat sluit goed aan bij het faciliteren van
particulier opdrachtgeverschap.
Het Brunink is een ontspannen landelijke woonwijk met ruime vrijheid voor individuele expressie. Het beoogde beeld in
de woonvelden 3, 3a en 4 is dat van woningen die verstrooid
staan in het gebied; er zijn geen strakke straatwanden en de
woningen zijn alzijdig vormgegeven.
U kiest hier voor een helder ontwerpconcept binnen het
beoogde woonmilieu en werkt dat consequent uit in een
architectonisch ontwerp.

rooilijn
verkaveling definitief
verkaveling indicatief

Stedenbouwkundig plan
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Bij het ontwerp dient rekening te worden gehouden met de
bij indiening plannen gerealiseerde omgeving. Het ontwerp
dient zich goed te verhouden tot de woningen in de directe
nabijheid.
De stadsbouwmeester is verantwoordelijk om bouwplannen
vanaf de schetsfase te begeleiden en te beoordelen op de beoogde doelen. Hij toetst alle ontwerpen ‘in de geest van bovengenoemde identiteit’ aan het doel van welstandszorg, de
opgestelde criteria zijn daarbij richtlijnen voor het gesprek.
Zo biedt Het Brunink voor veel belangstellenden de kans om
in overleg met de stadsbouwmeester hun eigen droomhuis te
realiseren.

Het kan 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 van de Welstandsnota Enschede ‘Bouwen aan Kwaliteit’.
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.

Specifieke criteria
Een bouwplan moet zich voegen naar de in dit beeldkwaliteitplan genoemde kenmerken van identiteit. De stadsbouwmeester hanteert bij
de welstandstoets de volgende specifieke criteria:
Bebouwing
• De woning bestaat uit een horizontaal en liggend bouwvolume met een heldere en eenvoudige hoofdvorm.
• Alle zijden van de woning verdienen architectonische aandacht.
• De verschijningsvorm van de woning reageert op de positie op de kavel.
• De vormgeving, kleur, architectuur en materiaalgebruik van de woning ondersteunen het landelijke karakter.
• Toevoegingen aan de woning zijn ondergeschikt aan het hoofdvolume.
Kavel
• De kavels hebben een groene uitstraling, waarbij het verhard oppervlak ondergeschikt is.
Erfafscheiding
• De gemeente voorziet in een erfafscheiding in de vorm van een haag langs alle zijden van de kavel waar deze grenst aan het openbare 		
gebied.

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

Een asymmetrisch gevelbeeld draagt nog meer bij aan het gewenste ontspannen en landelijke beeld.
Zowel bij een kap of een platte afdekking draagt een overstek van het dak bij aan het gewenste ontspannen en landelijke beeld.
Ruime voor- en zijtuinen met groene erfscheidingen dra gen bij aan de groene identiteit van Het Brunink.
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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

U kunt telefonisch of online een afspraak maken
met de stadsbouwmeester.
Stadskantoor
Hengelosestraat 51
7514 AD Enschede
Tel. 14053
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www.enschede.nl/wonen-en-bouwen/bouwen/
welstandsnota

