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Stadsbouwmeesters en
monumentencommissie
gemeente Enschede

Robin Veenink &
Rob Hendriks

Robin Veenink, stadsbouwmeester
basis beeldregie en voorzitter
monumentencommissie

Graag presenteren wij u het

vastgestelde beleid. In het

jaarverslag 2017. In dit jaar-

welstandsspreekuur kunnen

verslag wordt voor u in beeld

wij al vanaf het initiatiefstadium

gebracht op welke wijze de

in gesprek met opdrachtgevers

welstands- en monumenten-

en ontwerpers om hen te

advisering in uw gemeente is

begeleiden bij de bouwplannen

georganiseerd. In dit jaarver-

te begeleiden en de opdracht-

slag geven wij u een blik in de

gevers te inspireren. De

keuken aan de hand van een

ervaringen van het spreekuur

aantal interessante plannen

zijn positief: aanvragers zijn

en ontwikkelingen die inzicht

vaak tevreden over de dienst-

geven in de werkwijze van de

verlening en er wordt een beter

stadsbouwmeesters en de

resultaat bereikt.

monumentencommissie en het
resultaat daarvan.

De monumentencommissie bestaat uit twee vaste

Rob Hendriks, stadsbouwmeester
hoge beeldregie

In Enschede zijn wij door de

deskundige leden plus een

gemeenteraad benoemd

landschapsdeskundige en

als stadsbouwmeester. Wij

een voorzitter. De commissie

geven een onafhankelijke

vergadert eens per vier weken.

beoordeling over bouw- en

De monumentenadviezen

verbouwplannen. Wij begelei-

worden geïntegreerd met het

den bouwaanvragen op basis

welstandsadvies uitgebracht. ¢

van het door de gemeente

“Ruimtelijke kwaliteit bereik je niet
zonder draagvlak. In een vroeg
stadium de dialoog opzoeken werkt
daarbij het prettigst voor iedereen.”
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Bijzonder in
2017

Burgerwoningen in
het buitengebied
(welstand, basis beeldregie)
Steeds vaker worden aanvragen voorgelegd

Als we willen voorkomen dat het buitengebied

voor burgerwoningen in het buitengebied van

verandert in een ruim opgezette villawijk, zal

Enschede. Vaak is dit een zogenaamde rood-

er iets moeten veranderen. De welstandsnota

voor-rood ontwikkeling: oude schuren worden

biedt maar in beperkte mate mogelijkheden om

verwijderd en daarvoor in de plaats mogen

aan te sturen op het behoud van het agrarische

woningen worden gebouwd. Ik merk dat de

karakter. Het is vooral belangrijk om duidelijk-

ambitie van de gemeente (vastgelegd in de

heid vooraf te geven aan de optanten voor deze

welstandsnota) en de ambitie van de aanvragers

vrijgekomen kavels. Mensen die vooraf goed

sterk uiteenlopen. In de welstandsnota wordt

geïnformeerd beginnen met planvorming, zoe-

aangestuurd op boerderij-achtige typen van

ken in de goede richting. Mensen die achteraf te

bebouwing maar de aanvragers komen vaak

horen krijgen dat zij hun droomvilla niet kunnen

met een ontwerp voor een villa.

bouwen zijn doorgaans zwaar teleurgesteld en
gaan op zoek naar een compromis. ¢

Burgerwoning in het buitengebied
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Voormalig
ABN-gebouw
(welstand, hoge beeldregie)
Het plan betreft de verbouw van het voor-

De aanpassingen zijn uitgevoerd als eigentijdse

malige bankgebouw aan de Oldenzaalsestraat/

elementen, behorende bij het nieuwe pro-

Kortelandstraat van de ABN uit begin jaren

gramma, vormgegeven in de architectonische

zeventig van de hand van IAA Architecten. Het

taal van het oorspronkelijk ontwerp. Het

structuralistische gebouw met z’n kenmerkende

gebouw verliest hiermee enkele bijzondere

betonstructuur, afgeronde hoeken en in de gevel

kenmerken zoals de zichtbare naden tussen

afleesbare elementenbouw heeft na een groot

de prefab gevelelementen en de ronde hoeken

aantal jaren leegstand een herbestemming

van de vensteropeningen met koperkleurig

gevonden in een woonfunctie met appartemen-

glas dat schijnbaar zonder zichtbaar kozijn in

ten. In het voorstel, waarbij de plattegrond en de

het beton lijkt te zijn gezet. Gelukkig behoudt

ruimtevorm van het gebouw grotendeels in takt

het gebouw zijn bijzondere ruimtevorm in

zijn gebleven, wordt het gebouw aan de buiten-

gestapelde volumes, z’n bijzondere structura-

zijde geïsoleerd en van een nieuw spouwblad

listische hoofdopzet en de ronde hoeken in de

en gevelopeningen voorzien. Daarnaast worden

plattegrond. Deze verzachten de vrij ‘harde’

balkons aan de woningen toegevoegd. In kleur-

architectuur voldoende om het in de hoofden

en materiaalgebruik wordt voortgeborduurd op

van velen een - qua tijdsbeeld en architectuur -

het oorspronkelijke palet. Ook in de vormentaal

herkenbaar gebouw te laten zijn en blijven. ¢

van de toevoegingen is aansluiting gezocht
bij de stoere beeldtaal van de oorspronkelijke
architectuur.
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Shelters

(welstand, hoge beeldregie)
Op de Technology Base Twente wordt nu enige

Daarnaast is het ook een rol die met de ophan-

tijd geoefend met een eigentijdse vorm van

den zijnde Omgevingswet steeds actueler en

organische gebiedsontwikkeling. Hierbij wordt

noodzakelijker zal worden. Een rol waarbij niet

op gedefinieerde kernwaarden van het gebied

elke discipline vanuit een eigen perspectief en

gestuurd in plaats van op een van tevoren

na elkaar de afweging maakt of het initiatief

vastgelegd eindbeeld. Initiatiefnemers worden

wel of niet past, maar waarbij integraal naar

in gesprek geïnspireerd en uitgedaagd met hun

vraagstukken wordt gekeken. De overheid krijgt

plan een bijdrage te leveren aan de beoogde

hiermee verschillende belangen inzichtelijk en

ruimtelijke kwaliteit. Dit innovatieve type

kan deze wegen om uiteindelijk met partijen

gebiedsontwikkeling vereist een nieuw instru-

tot een optimale en hopelijk voor allen bevre-

mentarium, nieuwe communicatiewijzen en

digende oplossing te komen. Reden waarom in

procesvormen. In de afgelopen periode hebben

het regieteam kennis vanuit de verschillende

we met het regieteam getracht hieraan invulling

perspectieven aan tafel zit. Indieners schuiven

te geven.

in een vroeg stadium aan om te voorkomen dat
er al een locatie is gekozen of zelfs plannen zijn

De rol van een regieteam dat aan de voorkant

uitgewerkt en er wordt gestuurd op kwaliteit.

van een organisch gebiedsontwikkeltraject met

De afgelopen periode is het regieteam i.o.

initiatiefnemers spreekt en daarbij een afweging

geformeerd en geïnstalleerd. Ondertussen zijn

helpt maken tussen ruimtelijke, economische,

de eerste initiatiefnemers in het gebied geland

historische en functionele aspecten is een rol die

en levert de opgedane ervaring input voor de

goed past in de koers die op de Technology Base

volgende stappen. ¢

gevaren wordt ten aanzien van samenwerking
met marktpartijen.

6

Zeemanpand
(welstand, hoge beeldregie)
Het pand aan de Haverstraatpassage 25-27, met

Als uitgangspunt voor de nieuwe situatie heeft

de Zeeman-winkel als laatste gebruiker, heeft

de oorspronkelijke ontwerptekening gediend,

lange tijd leeggestaan. De nieuwe eigenaar heeft

waarbij een zware balk over de volle breedte

er, met gebruikmaking van een stimuleringssub-

van het pand, een glazen pui in drie gedeelten

sidie, appartementen op de verdiepingen en drie

overspande. De driedeling is teruggebracht, de

winkelunits op de begane grond in gemaakt.

luifel verwijderd en de relatie plint - bovenbouw
versterkt. Met het ingetogen kleurgebruik in
de plint, komt ook de bovenbouw weer tot z’n
recht. ¢

Oorspronkelijke gevel

Gevel voor de aanpassing

Eindresultaat
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Koetshuis aan de
Van Galenstraat
(monumenten, hoge beeldregie)
Het koetshuis is een bijgebouw van een grote

Het beoogde programma is echter erg zwaar

villa aan de M.H. Tromplaan. Deze villa heeft

voor het kleine monument. De uitdaging voor de

in het recente verleden aan de zijde van het

architect was om, met de bij het monumentale

koetshuis een forse, modern vormgegeven

bijgebouw gepaste bescheidenheid, te zorgen

aanbouw gekregen. In het koetshuis wordt

voor een optimale inpassing van het restaurant

een kwaliteitsrestaurant gehuisvest. De monu-

in het bestaande gebouw, met een beperkte uit-

mentencommissie hecht veel waarde aan de

breiding en dit in harmonie met de naastgelegen

herkenbaarheid van het koetshuis als onder-

villa met uitbreiding vorm te geven. De architect

geschikt bijgebouw van de villa. Het eenduidige

heeft diverse overleggen met de commissie

volume en de bescheiden ornamentiek zijn

gevoerd om uiteindelijk te komen tot een plan

karakteristiek. Uitgangspunt is ook het behoud

dat enerzijds recht doet aan het monument en

van de historische gebouwonderdelen. De

anderzijds ruimte heeft gekregen voor de voor

commissie waardeert het dat het koetshuis

de herbestemming noodzakelijke ingrepen. In

opgeknapt wordt en een nieuwe functie krijgt.

dit traject is ook de stadsbouwmeester betrokken geweest en is er gezorgd voor onderlinge
afstemming in de advisering. ¢
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Ambachtsschool
(monumenten, hoge beeldregie)
Het grote schoolgebouw wordt herbestemd

Belangrijke aandachtspunten bij het ontwerp

met woningen. Op het achterterrein komt een

waren de vensters, de invulling van de apparte-

ondergrondse garage en nieuwbouw. Een

menten op de kop van het gebouw en de vele

prettige omstandigheid bij dit proces is dat Het

bijzondere interieurelementen als deuren en

Oversticht reeds in 2012 een bouwhistorisch

kunstuitingen. Op verzoek van de commissie

onderzoek heeft opgesteld, met daarin ook

blijft de karakteristieke schoorsteen behouden.

aandacht voor de transitieruimte. De nieuwe

Dit geldt helaas niet voor de niet-beschermde

eigenaar kon zich vanaf de prille planvorming

conciërgewoning. Vanwege de voortschrijdende

door dit document laten leiden en het heeft als

uitwerking van het ontwerp is het monument

uitgangspunt gediend bij de plantoetsing door

meerdere malen in de commissie besproken,

de monumentencommissie. De kenmerkende,

waaronder eenmaal ter plaatse. ¢

oorspronkelijke inpandige structuur is door
de architect benut om de nieuwe woningen in
te passen en kon daarmee grotendeels intact
blijven.
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Stationsgebouw in
Boekelo
(monumenten, hoge beeldregie)
Bijzondere vermelding verdienen de ‘kleine par-

De enthousiaste eigenaren, die voor het eerst te

ticulieren’ die een monument onder hun hoede

maken hebben gekregen met een monument en

nemen, zoals de eigenaren van het voormalige

‘de bijbehorende monumentenzorg’, doen dit op

stationsgebouw in Boekelo. Het pand wordt

zeer zorgvuldige en consciëntieuze wijze. ¢

verbouwd tot woning.
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Samen maken we
de ruimte in Enschede

Balengebouw

Samen maken we
de ruimte in Enschede
De Omgevingswet, die naar verwachting

spreekuur ook de gelegenheid om te

in 2021 in werking treedt, integreert 26

overleggen hoe de kwaliteit in een plan

wetten op het gebied van de fysieke

kan worden georganiseerd. Gelukkig

leefomgeving. Hieronder vallen ook

komen veel initiatiefnemers met een

onderwerpen waar Het Oversticht voor

plan dat zich in een pril stadium bevindt

staat, zoals ruimtelijke kwaliteit, erfgoed

langs voor overleg. Overleg in dit voor-

en landschap. Met de Omgevingswet

traject werkt over het algemeen het

wil de rijksoverheid het wettelijk

best: er is nog ruimte om alternatieven

systeem eenvoudig en beter maken.

te onderzoeken en ruimte om te inspi-

De Omgevingswet brengt nieuwe

reren. Dit wordt ook door de bezoekers

instrumenten en vraagt om andere

vaak zeer gewaardeerd. Het spreekuur

(ruimtelijke) processen, waarbij het

dient ook voor het gezamenlijk zoeken

voorop staat om er samen uit te komen.

naar oplossingen als op een vergunningsaanvraag een negatief advies is

“Waarmee kan ik u helpen?”

uitgebracht. Het spreekuur biedt de
gelegenheid om te luisteren naar wat

Het is vaak de openingszin die gebruikt

voor de aanvrager de wezenlijke behoef-

wordt bij het spreekuur. Het spreekuur

tes zijn. Op die manier kan de aanvrager

van de stadsbouwmeester is de plek

advies op maat worden geven.

om samen met opdrachtgevers en
architecten over hun plannen of initi-

Daarnaast is er veel afstemming met

atieven te spreken. Het spreekuur is

de monumentencommissie. De monu-

laagdrempelig en heeft een informeel

mentencommissie vergadert eens per

karakter. Als uitgangspunt geldt dat in

vier weken op het stadskantoor. Indien

het gesprek in gezamenlijk overleg wordt

mogelijk schuift de stadsbouwmeester

bekeken of en hoe een plan eventuele

van het betreffende gebied aan zodat

aanpassing behoeft om een positieve

meteen ook een welstandsadvies

bijdrage te leveren naar de omgeving.

kan worden gegeven. In de adviezen

Het welstandsbeleid van de gemeente

die de monumentencommissie aan

vormt daarbij altijd het kader waarin een

de gemeente uitbrengt, is altijd het

bouwplan moet passen. Soms biedt het

welstandsadvies geïntegreerd. ¢

Adviesaanvragen
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Totaal

Positief

Negatief

Adviesaanvragen 2016

458

381

77

Adviesaanvragen 2017

651

546

105

Het Oversticht en
ruimtelijke kwaliteit
Een aantrekkelijke leefomgeving is in balans en inspireert. Vanuit onze jarenlange ervaring zien wij dat een aantrekkelijke omgeving in positieve zin invloed heeft op ons welzijn. Iedere plek is in onze ogen de moeite waard en
verdient aandacht. Het Oversticht werkt daarom samen met particulieren en overheden aan de kwaliteit van onze
leefomgeving.
Bij onze welstandsadvisering zijn onze inspanningen erop gericht de fysieke ruimtelijke kwaliteit van bouwinitiatieven en –plannen te borgen en te versterken. De identiteit en de kernkwaliteiten van de leefomgeving (vastgelegd in
het omgevingsbeleid) vormen de basis voor onze advisering. Door vragen te stellen en suggesties te doen helpen
we initiatiefnemers, planontwikkelaars, beleidsmakers en –uitvoerders vorm en inhoud te geven aan de door hen
gewenste kwaliteiten van hun plannen. Zo dragen wij eraan bij dat de identiteit van onze leefomgeving door hen
wordt (h)erkend en betekenis houdt of opnieuw krijgt.
Vanuit een open houding gericht op kwaliteit en dialoog zetten wij onze expertise graag in voor een positieve
invloed op de ruimtelijke kwaliteit en daarmee op het welzijn van de samenleving. ¢
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Colofon

Dit jaarverslag werd gemaakt door Robin Veenink en Rob Hendriks en in augustus 2018 aangeboden aan de
gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Enschede. Contact: robin.veenink@hetoversticht.nl
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