Zelf bouwen
in Het Brunink
32 bouwkavels in Enschede-Zuid
VELD 3

Als u vrijheid zoekt in het groen
onder de vleugels van de stad.

1

Landelijk
Bouw zelf in Het Brunink

Landelijk wonen

Tussen de groene stadsrandzone en landgoed Groot Brunink, aan de zuidkant van Enschede,
ligt Het Brunink. Een groen woongebied waar de gemeente Enschede ruime kavels uitgeeft
voor woningbouw in particulier opdrachtgeverschap. Het is een unieke plek om te bouwen en
te wonen: midden in de natuur -’s zomers lopen de fazanten door de tuinen-, maar met de
voorzieningen van de stad binnen handbereik.

Buitenveld straalt volop landelijk wonen uit. Dit komt niet alleen door de ligging in de groene
en rijke natuur, maar ook door het ontwerp van het gebied en de beeldcriteria waaraan het
ontwerp van de woning moet voldoen. Zo “slingeren” de wegen op een ontspannen wijze door
de wijk en is de bebouwing op een losse en speelse manier aan de weg gepositioneerd.
Dit zorgt voor verrassende doorkijkjes op het groen van de tuinen en van de omgeving.
Bovendien liggen de woningen wat naar achteren op de kavel en zorgen zo voor ruime,
sprekende voortuinen. Een beukenhaag als erfafscheiding aan de straatzijde laat de tuinen
vloeiend overlopen naar de openbare weg. U ervaart een gevoel van ruimte en groen.

Aan de hoofdader, Groot Bruninkstraat, liggen verschillende woonvelden met elk hun eigen
karakter. Bijna alle velden zijn al bebouwd, op het laatste deel na: Buitenveld. Hier worden
gefaseerd ruime kavels uitgegeven voor zelfbouw met veel vrijheid in het ontwerp. Er zijn
namelijk maar een beperkt aantal basisvoorwaarden waaraan het ontwerp van uw woning
moet voldoen. Landelijk wonen is het sleutelwoord. Ook ú kunt hier zelf uw droomhuis
bouwen.
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Midden in
de natuur
Het Brunink ligt midden in de natuur. Ten noorden loopt
namelijk de groene stadsrandzone, een gebied voor natuur
en recreatie. Ten zuiden ligt het oude, bijzondere Twentse
landgoed Groot Brunink met haar bossen en houtwallen
afgewisseld met wei- en bouwlanden. De Bruninksbeek die
ten zuidwesten van de es loopt, geeft iets karakteristieks
aan dit landgoed. Daarnaast leven er nog talloze bijzondere
dieren zoals de bosuil, de patrijs, spechten en roofvogels.
Beide natuurgebieden worden met elkaar verbonden door
bestaande en nog aan te leggen houtwallen en bomenrijen.
Deze verbindingen lopen dwars door Het Brunink. In het
gebied komen dan ook alle kenmerken terug van het
typisch Twentse landschap, zoals de essen, beeklopen en
kleine bosschages.
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Ruime kavels
in het groen
Ruimte geeft een gevoel van vrijheid. Daarom zijn de kavels
in Buitenveld ruim opgezet en varieert het oppervlak van
circa 600 m2 tot ruim 900 m2. Door de ruimtelijke en speelse
positionering van de woningen op de percelen zijn er veel
verschillende kavelvormen ontstaan. Daarmee heeft elke
kavel zijn eigen unieke karakter en kunt u kiezen uit een
veelzijdig aanbod.
Aan de westzijde van Buitenveld legt de gemeente een
bosstrook aan. Dit bos verbindt de stadsrandzone met het
buitengebied. Daarnaast worden er ook bomen geplant aan
weerszijden van de Bruninkslaan, die overigens wordt
ingericht voor langzaam verkeer. In deze groene omgeving
vergeet u gemakkelijk dat u toch zo dicht bij de stad woont.
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De woonvelden in Het Brunink
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Zelf bouwen
Zelf ontwerpen
in Buitenveld

Hiernaast ziet u vier mogelijke modellen:

eigentijds stedelijk

De kavels in Buitenveld worden uitgegeven voor bouwen
in particulier opdrachtgeverschap. Dat betekent dat u zelf
- of samen met een architect en/of bouwadviesbureau uw woning ontwerpt en de bouw verzorgt. U heeft dus
maximale invloed op het resultaat.
De visie is het realiseren van een woongebied waarin
afwisseling en individualiteit centraal staan en tegelijkertijd
de sfeer uitstraalt van landelijk wonen. Dit landelijke gevoel
wordt mede bepaald door de uitstraling van de woning,
de plaatsing van de woning op de kavel en de inrichting
van het erf. Om te zorgen voor uiteindelijke samenhang
in Buitenveld, zijn er een aantal basiscriteria opgesteld
waaraan het ontwerp van uw woning en de inrichting van
uw kavel moeten voldoen. Deze criteria zijn afgestemd op
de vorm en ligging van de kavel.
Dus houdt u van modern of juist meer van klassiek?
Van traditioneel of juist meer van eigentijds?
In Buitenveld in Het Brunink volgt u uw eigen smaak.
De keuze is aan u!
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eigentijds landelijk

traditioneel stedelijk

traditioneel landelijk
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Buitengewoon
stadsrandzone

147

151

150

178

152

153

148
177

162
163

154
161

149

155

166

176

160
156

165

175

an
inksla
Brun

164
167
159
157

174

158

168

173

169

172
170

137

8

171

kstraat
Groot Brunin

Verkoop
32 bouwkavels
kavelnr

oppervlakte*

kavelnr

oppervlakte*

147

670 m

2

163

721 m2

148

656 m2

164

769 m2

149

764 m2

165

793 m2

150

635 m2

166

778 m2

151

714 m2

167

628 m2

152

692 m2

168

638 m2

153

665 m2

169

795 m2

154

680 m2

170

738 m2

155

601 m2

171

795 m2

156

686 m2

172

800 m2

157

746 m2

173

848 m2

158

678 m2

174

899 m2

159

741 m2

175

836 m2

160

749 m2

176

904 m2

161

732 m2

177

758 m2

162

691 m2

178

697 m2

*Globale oppervlakte.
Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend.
rooilijn

verplicht afwateren
op gemeentegrond
aan voorzijde van
deze kavels

Bebouwingseisen kavels
•

Het bebouwingspercentage per perceel is maximaal 25% tot een maximum van 300 m2
inclusief bijbehorende bouwwerken en overige bouwwerken.

•

De woning staat met de voorgevel in of parallel aan de rooilijn.

•

Het hoofdgebouw staat tenminste 3 meter uit de zijdelingse perceelgrens.

•

Het hoofdgebouw ligt tenminste 5 meter uit de achterste perceelgrens.

•

Voor een woning met kap geldt een nokhoogte van maximaal 10 meter en een goothoogte
van maximaal 6 meter.

•

Voor een woning met een plat dak geldt een maximale bouwhoogte van 7 meter.

•

Het hemelwater wordt op eigen perceel bovengronds geborgen, of dient bovengronds
te worden afgevoerd naar een openbare zaksloot grenzend aan het perceel.

•

De kavels moeten plaats bieden aan twee parkeerplaatsen voor de auto.

•

Per kavel wordt in de openbare ruimte maximaal 1 erftoegang tot de kavel aangelegd
met een maximale breedte van 5 meter.

Gelijkvloers wonen
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Techniek

Erfafscheiding
Erfafscheiding

De keuze voor de erfafscheiding is van groot belang voor
de rustige en landelijke uitstraling van Buitenveld. Daarom
zijn voor de erfafscheiding beeldeisen opgesteld.

e rf a f sch e i d i n g (b e u ke n h a a g)
g re n ze n d a a n o p e n b a re ru i m te,
ma x. 1 , 0 0 me t e r h o o g ,
a a n t e l e g g e n d o o r g e me e nte

verplichte voorgevelrooilijn

groene erfafscheiding áchter de verplichte voorgevelrooilijn,
m ax. 2,00 m eter hoog

-	De erfafscheidingen zijn groen en hebben een hoge
esthetische kwaliteit.
-	Langs de voortuinen en zijtuinen die aan de openbare
ruimte grenzen, plant de gemeente beukenhagen op uw
perceel. Vervolgens wordt de haag aan u overgedragen.
-	De erfafscheidingen voor de verplichte rooilijn bestaan
uit hagen met een maximale hoogte van 1 meter.
-	De erfafscheidingen achter de verplichte rooilijn mogen
maximaal 2 meter hoog zijn.

groene erfafscheiding vóór verplichte
voorgevelrooilijn, m ax. 1,00 m eter hoog
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Openbaar gebied
Openbare ruimte

De entree van de woonvelden

Beide velden worden afzonderlijk ontsloten voor autoverkeer
via de Groot Bruninkstraat. In de wijk zelf “slingert” de straat
in de vorm van een grote lus en raakt hierbij af en toe de rand
van de wijk. Dit zorgt steeds voor een nieuwe en verrassende
uitkijk op de stadsrandzone, de woningen en de bestaande
en nog aan te leggen bosranden en houtwallen.

Om de entrees van Buitenveld vanaf de Groot Bruninkstraat
te markeren, plaatst de gemeente schanskorven ter hoogte
van de kruising met de beek.

Fiets- en wandelpaden
Ten noorden van Buitenveld loopt de groene stadsrandzone,
een natuurontwikkelingsgebied. Hier heeft de gemeente
Enschede voor u fietspaden, wandelpaden en rustplekken
aangelegd. De route is onderdeel van het Rondje Enschede,
een recreatief fietsnetwerk dat helemaal rondom de stad loopt.
Een brede bosstrook ten westen van Buitenveld verbindt het
Wesselerbrinkpark via de stadsrandzone met het buitengebied.

Het wegprofiel van de woonstraten is landelijk met grasbermen.
Dit betekent dat er geen trottoir wordt aangelegd. De straten
hebben een breedte van 4,8 meter en de rijbaan is verhard
met asfalt. Op twee plekken wordt de straat breder om ruimte
te maken voor een middenberm met esdoorns.

Schanskorf

Daarnaast ligt tussen de twee woonvelden de Bruninkslaan,
die de stadsrandzone verbindt met de Groot Bruninkstraat.
De laan wordt voor het grootste deel ingericht voor langzaam
verkeer. Vanuit de woonwijk komen er op diverse plekken
paden die direct op deze verbindingslaan uitkomen.

Alle erftoegangen in de openbare ruimte worden gelijkvormig
uitgevoerd in gebakken klinkers. De gemeente legt langs
de voorzijde van uw terrein een beukenhaag aan en draagt
deze haag aan u over.
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P r o f ie l va n d e w o o n st r a a t in B u it e n ve ld : o p e e n a a n t a l
andere plaatsen is de groene berm breder en biedt ruimte
voor solitaire struiken. Soms loopt de straat aan één kant
d ir e ct o ve r in d e st a d sr a n d zo n e .
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Duurzaam waterbeheer
In Het Brunink komt een duurzaam watersysteem dat ingericht is naar de nieuwste
inzichten op watergebied. Het systeem vangt schommelingen in de waterstand beter
op en kan zo overstromingen voorkomen bij hevige regenval en voorkomt verdroging
in droge perioden.
Het basisprincipe van het systeem is eenvoudig. Het is
gericht op het vasthouden en verwerken van hemelwater
op (of zo dicht mogelijk bij) de plaats waar het valt. Dit kan
bijvoorbeeld door de aanleg van verhard oppervlak te
beperken. Het principe werkt twee kanten op:
-	het water voert minder snel af, waardoor overstromingen
voorkomen kunnen worden;
- de regen zakt de grond in en in het voorjaar gebruiken
de bomen het voor hun groei.

Hoe ziet het nieuwe afwatersysteem eruit
In de openbare ruimte legt de gemeente een systeem van
greppels en stuwen aan in plaats van een riool. Als het
regent, vult de greppel zich met regenwater dat vervolgens infiltreert in de bodem. Bovendien voert de greppel
het water af dat niet meer kan worden opgenomen in de
bodem, via de stuwen naar de Oude Stroinksbeek.
De greppel heeft daarmee een drainerende werking in
tijden van hoge grondwaterstanden en houdt uw huis
droog.
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Uw bijdrage aan een goede werking van het
afwateringsysteem
Het nieuwe afwateringsysteem werkt alleen als ook u bewust
omgaat met het hemelwater op uw perceel. Het is van belang
om bij het ontwerp van uw woning en tuin alvast na te denken
over de manier waarop u kunt bijdragen aan het realiseren
van een duurzaam watersysteem. Daarom hebben we
voor u de belangrijkste punten op een rij gezet.

1. De verharding
Verharding blokkeert de opname van water door de bodem.
Door het gebruik van alternatieven als gras, grind en
halfverharding wordt hemelwater goed naar de bodem
afgevoerd en voorkomt u overstromingen.

2. Transport hemelwater over eigen terrein
Ook het transport van hemelwater over uw perceel mag u
naar uw eigen inzicht invullen. Toch adviseren wij u om dit
zichtbaar en bovengronds te doen. Bovengrondse transportsystemen zijn namelijk eenvoudig aan te leggen, goedkoper
en bij een verstopping hoeft u niet lang te zoeken.

3. Afvoer overtollig hemelwater
naar de openbare ruimte
Hemelwater dat u niet op uw terrein kunt of wilt verwerken,
mag u afvoeren naar het systeem van greppels in de openbare
ruimte. Om hiervan gebruik te maken bent u verplicht om het
hemelwater bovengronds aan te bieden op de perceelgrens.
De greppel is namelijk een oppervlakkig afwateringssyteem
en werkt alleen optimaal als het hemelwater bovengronds
de greppel in kan stromen. U mag overigens nooit de afvoer
van hemelwater aansluiten op uw afvalwaterriolering.

Wat doet de gemeente voor u?
De gemeente brengt de openbare ruimte en uw kavel op peil.
Hierbij zorgt zij voor voldoende afstand tussen de grondwaterstand en de hoogte van de kavel. Daarnaast heeft
de gemeente de kaveladviespeilen zo berekend dat het
overtollige regenwater van uw perceel en dat van uw buren
naar het greppelsysteem in de openbare ruimte voor of achter
uw woning stroomt. Dit betekent dat het overtollige hemelwater
van het buurperceel niet bij u voor wateroverlast kan zorgen.

4. Materiaalkeuze
Wij adviseren u om bij de materiaalkeuze voor uw woning
rekening te houden met de uitloogbaarheid. Als bijvoorbeeld
zink, lood of koper in contact komt met regenwater dan logen
deze materialen uit en vormen deze giftige stoffen in uw
wijk. Als u toch dit soort materialen wilt gebruiken, dan kunt
u de milieubelasting beperken door bijvoorbeeld het
gebruik van coatings.

Schematisering verwerken en
transport hemelwater eigen terrein
-

Bovengronds en zichtbaar
verwerken op het eigen perceel.
Bovengronds en zichtbaar
afvoeren naar de perceelgrens.

perceelgrens

Voorbeelden van afvoer hemelwater
13

Zelf bouwen in Het Brunink
32 bouwkavels in Enschede-Zuid

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Bureau Kaveluitgifte.
T: 06-10306623
E: kaveluitgifte@enschede.nl

enschede.nl/kavelstekoop
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Bron foto woning op cover: Bouwbedrijf Karsten BV, Daarlerveen.
Enschede, september 2020

