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Welstandsparagraaf

Een welstandsparagraaf is een aanvullend instrument om de welstands-
nota op onderdelen aan te vullen of aan te scherpen c.q. criteria die niet 
van toepassing zijn te schrappen. Dit is bedoeld voor ontwikkelingen 
waarbij geen sprake is van het realiseren van een compleet nieuwe 
identiteit, maar waarbij het niveau van naadloos in de bestaande bebou-
wing inpassen wordt overschreden. De welstandsparagraaf kan zowel 
bij de bestaande welstandscategorie worden geschreven, maar ook is 
een wijziging van categorie mogelijk. 

Context

Midden tussen Enschede en Oldenzaal, omringd door natuur en 
tegelijkertijd goed ontsloten, ligt de bijzondere ontwikkellocatie Prins 
Bernhardpark. Het park ligt in de gemeente Enschede op de Zuidelijke 
helling van de Lonnekerberg en wordt globaal ontsloten door de Ol-
denzaalsestraat, de Bergweg en Oude Deventerweg. Via de Olden-
zaalsestraat is de snelweg A1 in slechts 2 minuten te bereiken (circa 2 
kilometer) en in 12 minuten rijdt men naar het centrum van Enschede 
(circa 6 kilometer). 

Het Prins Bernhardpark was als legeringskamp onderdeel van de mili-
taire vliegbasis, en omvatte oorspronkelijk een groter gebied met meer-
dere panden. Aan het einde van de Duitse bezetting zijn enkele panden 
vernietigd. Later zijn enkele panden aan de Oldenzaalsestraat als 
particuliere woning verkocht. Het gebied heeft met de goed behouden 
panden en de parkachtige setting met kenmerkende lanen een hoge 
cultuurhistorische ensemblewaarde. Ook enkele panden, waaronder de 
mess hebben een hoge objectwaarde.

Wonen in bestaande bebouwing

Het park kent vele bijzondere bomen en karakteristieke doorgeschoten 
hagen. Een oude klinkerweg leidt je door het gebied waarlangs een 
ensemble van legeringsgebouwen uit de tweede wereldoorlog tentoon-
gesteld wordt. De aanwezigheid van de bestaande bebouwing vertelt 
het verhaal van de Fliegerhorst en is waardevol cultureel erfgoed. Deze 
gebouwen, nu al deels in gebruik als woning, vormen de basis van de 
nieuwe ontwikkeling en blijven herkenbaar in het gebied aanwezig. Ze 
bieden de mogelijkheid om waar nodig te worden omgevormd tot bijzon-
dere woning. Voor de nieuwe toekomst van Prins Bernhardpark moet 
het huidige karakter bewaard blijven en zou de geschiedenis beleefbaar 
moeten blijven. Daarom mogen de bestaande gebouwen gerust een 
transformatie doorgaan mits het primaire karakter van het bestaande 
gebouw niet aangetast wordt (zie p. 22 BKP). 

Boskavels

Naast hergebruik van het bestaande is er ook ruimte voor nieuwbouw. 
Verspreid in het zuidelijke deel van het plangebied liggen boskamers 
verscholen in het bos, romantisch en avontuurlijk. Doorzichten van-
uit het bos richting de omliggende agrarische gebieden zorgen voor 
aantrekkelijke contrasten. Op gezette plekken in het bos worden nieuwe 
bouwvlakken gecreëerd. De boskavels bieden naast veel vrijheid ook 
de beoogde privacy. Er is ruimte voor een beperkt aantal bijzondere 
architectonische villa’s waarbij innovatieve ideeën, de identiteit van het 
bos en architectuur samenkomen op uitzonderlijke plekken. Het streef-
beeld is het realiseren van een aantal innovatieve woningen met hoge 
architectonische kwaliteit op een mooie plek in het bos.

Randkavels

Een derde woonvorm zijn de randkavels in de noordelijke bosrand. Ver-
scholen achter een stevige bosstrook kijken de kavels uit over de lande-
rijen. Doordat er geen zicht is vanaf de openbare weg op de woningen 
is veel vrijheid mogelijk. Door de bosstrook wordt veel privacy geboden, 
maar toch zijn de buren geen vreemden. Het streefbeeld is een aantal 
heldere woningen met eenvoudige hoofdvormen te laten aanluiten bij 
de eenvoud van de bestaande bebouwing. Maar de randwoning is ook 
contrasterend. Met name in de uitstraling, die in tegenstelling tot de 
bestaande bebouwing, licht, open en uitnodigend is. De architectuur 
van de woningen en het materiaal- en kleurgebruik passen bij elkaar en 
de bosrijke omgeving. Variatie ontstaat door keuze in  kavelbreedtes, 
verschil in grondgebonden woonconcepten (vrijstaand of geclusterd) 
en bouwhoogte/kapvorm. De onderlinge afstand tussen de woningen 
is ruim waardoor er een grote bosbeleving is. Het eindresultaat is een 
familiair woonensemble op een avontuurlijke en bosrijke plek.

Wonen in het bos 



4

Erfgoed

Randkavels

Boswonen

Transformatiemogelijkheden

Geen dakoverstek 

Relatie met het landschap

Natuurlijke materialen

Eenheid - in het boslandschap gesitueerd Ingepaste bomen Hoogwaardige architectuur

Natuurlijke materialen

Groot kap

Eenvoudige hoofdvorm

Stalen luiken

dakdetail

Originele deur



5

Specifieke criteria

Een bouwplan moet zich voegen naar de in deze 
welstandsparagraaf genoemde kenmerken van identiteit.
De stadsbouwmeester hanteert bij de welstandstoets de 
volgende specifieke criteria:

Bestaande bebouwing - erfgoed

gebouwaanpassingen
• Officiersmess: De nieuwbouw/uitbreiding is ondergeschikt aan het 

bestaande hoofdgebouw;
• Iedere wezenlijke vorm van gevelverandering moet overlegd 

worden met de toezichthouder van welstand (van gemeente 
Enschede) en dient een helder en duidelijk ontwerpuitgangspunt te 
bevatten (hierop zijn de algemene welstandscriteria van toepas-
sing);

• Aanpassingen aan de zichtgevels en dak aan de zichtzijde zijn 
mogelijk mits de karakteristieke elementen niet worden aangetast;

• Aanpassingen aan gevels en dak, niet zijnde zichtgevels, mogen 
het primaire karakter van het gebouw niet aantasten;

• Materiaal en kleurgebruik dienen verschillend te zijn t.o.v. het 
bestaande gebouw; 

• De materialen dienen natuurlijk en duurzaam te zijn. De kleuren 
vormen een rustig, samenhangend en natuurlijke palet. 

toevoegingen
• Toevoegingen moeten in afmeting ondergeschikt zijn aan het 

bestaande hoofdgebouw;
• Toevoegingen aan de zichtgevels en daken aan de zichtzijde zijn 

niet toegestaan;
• Toevoegingen aan gevels en daken, niet zijnde zichtgevels, mogen 

het primaire karakter van het gebouw niet aantasten;  
• Materiaal en kleurgebruik dienen verschillend te zijn t.o.v. het 

bestaande gebouw; 
• De materialen dienen natuurlijk en duurzaam te zijn. De kleuren 

vormen een rustig, samenhangend en natuurlijke palet.

overige aandachtspunten
• De scheiding tussen kavels is bij voorkeur middels inheemse bos-

beplanting. Gebouwde erfafscheiding moet worden voorkomen;
• Erfafscheiding vóór de gevelrooilijn mag het zicht op de woning 

niet belemmeren;

Randkavels

gebouw
• De woning (of cluster van woningen) bestaat uit een eenvoudige 

hoofdvorm en dakvorm met 
• een rechthoekig grondvlak;
• een maximale gevellengte van 20 meter bij solitaire en 30 

meter bij een cluster van woningen;
• een (asymmetrisch) zadelkap, lessenaarskap of plat dak;

• De materialen dienen natuurlijk en duurzaam te zijn. De 
kleuren vormen een rustig, samenhangend natuurlijke 
palet. Uitlogende materialen zijn niet toegestaan;

toevoegingen
• Toevoegingen moeten de architectonische kwaliteit 

van het hoofdgebouw evenaren, de eenvoud van het 
hoofdgebouw intact houden en moeten qua materiaal 
aansluiten of contrasteren bij het materiaalgebruik van het 
hoofdgebouw;

overige aandachtspunten
• De scheiding tussen kavels is middels inheemse bosbe-

planting. Gebouwde erfafscheiding zijn niet toegestaan;
• Erfafscheiding vóór de gevelrooilijn mag het zicht op de 

woning niet belemmeren;

Boskavels

gebouw 
• Bosomgeving en bebouwing moeten een samenhan-

gende eenheid vormen waarbij het gebouw een positieve 
rol speelt in het boslandschap; 

• Architectuur, vorm en gevelaanzicht: Alle zijden van de 
bebouwing moeten een hoge esthetische kwaliteit bezit-
ten waarbij vorm, architectuur, verhoudingen, parcellering, 
detaillering, dakopbouw, kleur- en materiaalgebruik op 
elkaar zijn afgestemd;

• Generieke nieuwbouwwijktypologieën zijn niet toege-
staan;

• Materiaalkeuze: Alleen hoogwaardige, duurzame, op 
elkaar afgestemde materialen zijn toegestaan, die pas-
sen bij de architectonische ambitie (zie streefbeeld) en 
de bosrijke omgeving. Uitlogende materialen zijn niet 
toegestaan;

toevoegingen
• Aan- en uitbouwen, opbouwen, bijgebouwen en over-

kappingen moeten architectonisch onderdeel zijn van 
de compositie en met het hoofdgebouw één ensemble 
vormen, maar mogen niet concurreren met en zijn in 
afmeting ondergeschikt aan het hoofdgebouw;

• Aan- en uitbouwen, opbouwen, bijgebouwen en over-
kappingen moeten de architectonische kwaliteit van het 
hoofdgebouw evenaren;

overige aandachtspunten
• Gebouwde erfafscheidingen zijn niet toegestaan. De 

scheiding tussen kavels is middels inheemse bosbeplan-
ting; 

• De aanleg van tuinen en bestrating mag niet ten koste 
gaan van grote/waardevolle bomen;



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 Welstand 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. U kunt telefonisch 
een afspraak maken met de stadsbouwmeester.

Stadskantoor
Hengelosestraat 51
7514 AD Enschede
Tel. 053 · 481 7100


