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Ruimtelijke kwaliteit bereik je 
samen
Welstand gaat over hoe wij de ruimte om ons heen, onze omgeving, kwalitatief 

ervaren. Welstand is een term die voortkomt uit de vraag of iets “wel staat” in zijn 

omgeving. De komst van de Omgevingswet brengt een nieuwe term met zich mee: 

“Omgevingskwaliteit”. Belangrijk bij de omgevingskwaliteit is de integrale aanpak 

waarbij het uiterlijk van een bouwwerk onderdeel is van een groter geheel. Bij 

ons huidige werk als stadsbouwmeester in uw gemeente is dat grotere geheel 

op meerdere vlakken van belang. Niet alleen bekijken wij hoe een bouwwerk 

zich verhoudt tot zijn omgeving, maar ook in het proces heeft een bouwwerk 

een context. In het afgelopen jaar hebben wij ons niet alleen in het kader van 

vergunningsaanvragen ingespannen, maar ook in aanbestedingstrajecten. In 

lijn met de doelstelling om welstand meer naar voren in het proces te brengen, 

zijn wij ondertussen bij een fors aantal kwaliteitsteams aangesteld als voorzitter 

of als supervisor. Te noemen zijn: Vaneker, Prins Bernardpark, ‘t Zeggelt, DISH-

locatie, Janninkkwartier, B&S-park. Daarnaast hebben wij ook bij onze advisering 

afstemming gezocht bij stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers 

van de gemeente en afstemming gezocht met de deskundige leden van 

de monumentencommissie en het monumentenloket van de gemeente 

Enschede. De omgevingswet beoogt integraal werken. Vanuit onze positie als 

stadsbouwmeester hebben wij ons daar in het afgelopen jaar al behoorlijk op 

voorbereid.

oktober 2019

Robin Veenink, Stadsbouwmeester basis beeldregie en voorzitter van de 

monumentencommissie

Rob Hendriks, Stadsbouwmeester hoge beeldregie
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In Enschede werken Robin Veenink en Rob 

Hendriks als stadsbouwmeester. De binnenge-

komen plannen worden dagelijks beoordeeld via 

het Omgevingsloket. Wekelijks is er op dinsdag 

een gemeentebezoek voor reguliere bouw-

plannen met spreekkuur waar ook uitgebreid 

met initiatiefnemers en ontwerpers overlegd 

wordt. Voor bijzondere ontwikkelingen wordt 

maatwerk geleverd. Hiervoor worden extra 

overleggen, bezoeken ter plekke of schetsses-

sies gepland. Circa 8 keer per jaar vindt overleg 

plaats tussen medewerkers van het Team 

Ontwikkeling en de stadsbouwmeesters over 

complexe ruimtelijke opgaves.

In de grafiek zijn het aantal behandelde plannen 

weergegeven, waarvan een deel eerst een 

vooroverleg aanvraagt. Dit heeft als voordeel 

dat er al een beoordeling kan plaatsvinden in 

een vroeg stadium zonder dat plannen al volle-

dig zijn uitgewerkt. 

Veel plannen krijgen vervolgens een positief 

advies in het vergunningstraject. Een deel van 

de adviezen is in eerste instantie afwijzend, 

omdat het niet aan het gemeentelijk beleid 

voldoet. Deze adviezen worden altijd besproken, 

veelal tijdens het spreekuur of telefonisch. Een 

groot deel van de plannen kunnen na dit overleg 

alsnog positief afgedaan worden. 

Cijfers
Toelichting bij de cijfers

Legenda
In totaal zijn er 608 plannen behandeld in 2018.  
Daarvan zijn er:

397 plannen direct van een positief advies voorzien

103 plannen van een afwijzend advies voorzien

64 plannen van een voorlopig positief advies voorzien

44 plannen van een voorlopig afwijzend advies voorzien
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Het gebied rondom het plein aan de Fazantstraat 
wordt getransformeerd tot een hoogwaardige 
leefomgeving waarbij zowel de gebouwen als 
de openbare ruimte een forse verbeteringsslag 
ondergaan. Daartoe is afgelopen jaar een 
stedenbouwkundig plan vertaald naar een 
beeldkwaliteitplan waarin de beoogde kwaliteit 
van de te ontwikkelen gebouwen in hun nieuwe 
omgeving is geborgd. 

Ik ben daarbij betrokken geweest om te adviseren 
over de wijze waarop het beeldkwaliteitplan 
sturing en borging geeft voor de architectonische 
kwaliteit van de panden. Daarna heeft een aan-
bestedingstraject plaats gevonden waarbij ik de 
verschillende partijen heb kunnen adviseren over 
de te behalen kwaliteit in het gebied, zodat de 
aanbestedende partijen op voorhand zekerheid 
hadden dat de kwaliteit voldoende op orde was. 
Op deze wijze had de opdrachtgever de keuze uit 
plannen die allemaal goed pasten in het beeld-
kwaliteitplan en in het vergunningstraject verliep 
de welstandsadvisering dan ook zeer soepel.

Aanbestedingstraject Mekkelholt

5 van 12



De stempelwijk Stroïnkslanden wordt op onder-
delen vernieuwd. Onder andere verscheidene 
verouderde bejaardenwoningen (de zoge-
naamde ‘E1-woningen’) worden vervangen voor 
nieuwbouw. 

Dit gaat in stappen die in de tijd vrij ver uit 
elkaar liggen, waardoor het uitdagend is om de 
continuïteit en de samenhang te bewaken. Dit 
is een proces waarbij mijn korte lijnen met de 
afdeling stedenbouw van groot belang is. In veel 
gevallen is niet alleen de architectonische opgave 
beeldbepalend, maar juist ook de wijze waarop 
de overgang tussen de woningen, tuinen en het 
openbare gebied wordt vormgegeven. Bij een 
vergunningsaanvraag blijft dit onderdeel geheel 
buiten beeld. Ik zie mijn rol dan ook in het leggen 
van verbindingen tussen stedenbouw en de 
ontwikkelaar, zodat die belangrijke schakel tussen 
woning en omgeving alsnog op een goede wijze 
tot stand wordt gebracht. 

Stroïnkslanden, vervangende nieuwbouw
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De ontwikkelingen op de kop van de Boulevard 
1945 zijn dermate ver gevorderd dat in 2018 
een stedenbouwkundig plan met beeldkwa-
liteitshoofdstuk gereed gekomen is en een 
zogenaamde Kwaliteitskamer is ingericht om de 
planvorming te begeleiden en toetsen. 

Als voorzitter van deze Kwaliteitskamer, waarin 
ook gemeente en ontwikkelaar zijn vertegen-
woordigd, is dit een volgend project waarin 
Enschede het ‘welstandelijk meedenken’ in een 
vroeg stadium van ontwikkel- en ontwerptrajec-
ten een plek heeft gegeven. 

Voor de eerste concrete planvorming die plaats-
vindt op de locatie heeft een architectenselectie 
plaatsgevonden waarbij een startende architec-
tenbureaus gekoppeld aan meer ervaren bureaus 
gevraagd waren zich als ontwerp-koppel voor de 
opgave te presenteren. De selectie werd gewon-
nen door het koppel HCVA - Bedeaux de Brouwer. 
Zij werken als projectcombinatie gelijkwaardig 
aan de plannen voor de verschillende bouwdelen 
op de locatie. In een Kwaliteitskameroverleg zijn 
de eerste ontwerpvoorstellen besproken. Met 
het plan wordt op boeiende wijze de verbinding 
gezocht tussen een levendige plint en de hoog-
bouw met appartementen. 

De voor beide bureaus kenmerkende toepassing 
van metselwerk wordt hier ingezet om tot een 
eigentijdse, sterk expressieve stedelijke architec-
tuur te komen.

DISH-locatie
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Het Business and Sciencepark, gelegen tussen 
station Drienerlo en de UT Campus is een 
bestaand bedrijventerrein dat onderweg is 
getransformeerd te worden tot een bijzonder 
wek-, woon- en verblijfsgebied gekoppeld aan 
en voortbordurend op de innovatieve technolo-
gische kennis die wordt opgebouwd aan de UT 
Twente. 

Vooruitlopend op de in 2019 vast te stellen 
Structuurvisie en BKP zijn in 2018 een aantal 
plannen van de grond gekomen waarin de 
ambities om de verbinding te zoeken met andere 
partijen in het gebied, vanuit de publieke ruimte 
te tonen wat er binnen gebeurt en rondom 
de gebouwen een bijzonder verblijfsklimaat 
te genereren centraal staan. Met het voorstel 
voor Demcon hebben deze ambities op een 
bijzondere manier vorm gekregen. Behalve over 
de logistiek en interne relaties tussen functies is 
er goed nagedacht over de positie van de ver-
schillende programmaonderdelen ten opzichte 
van de publieke ruimte en de ligging aan het 
‘Innovatiepad’. Het complex heeft een frisse, 
technische uitstraling en gunt de voorbijgangers 
een blik op het productieproces. 

Demcon Kennispark
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Over de locatie van het voormalige Arkepand aan 
de Deurningerstraat wordt al lang nagedacht en 
ontworpen. 

Het bestaande naoorlogse kantoorgebouw 
verhoudt zich qua maat en zelfstandige positie en 
structuur niet gemakkelijk tot het de schaal van 
de omliggende bebouwing. In het nu ontwikkelde 
voorstel met appartementen wordt de maat en 
dominante constructieve structuur niet gesloopt 
of ontkent, maar op een soepele manier tot 
vertrekpunt van de ontwikkeling genomen. De 
compleet nieuwe gevel heeft voldoende plastiek 
en verfijning op materiaal- en detailniveau om de 
‘brutaliteit’ van het bestaande gebouw zodanig te 
verzachten dat het zich straks na verbouw beter 
tot de context zal gaan verbouden. Het verdient 
waardering dat men niet te snel voor sloop en 
nieuwbouw heeft gekozen, maar ontwerpkracht 
heeft ingezet om eerst de (uiteindelijk hopelijk 
ook financieel aantrekkelijke) optie van transfor-
matie goed te onderzoeken. 

Arkepand, Deurningerstraat
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Het werk van Het Oversticht wordt vaak 

geassocieerd met termen als ‘mooi’ en 

‘lelijk’, want smaken verschillen nu eenmaal. 

En waarom kan een oplossing op de ene locatie 

wel en op een andere locatie niet? Dat heeft 

vooral te maken met de context (omgeving 

van een gebouw) en met de ambitie van de 

gemeente. Daarvoor is er welstandsbeleid 

ontwikkeld. Het doel van deze advisering is 

om de omgevingskwaliteit van onze woon- en 

werkomgeving te behouden en te versterken.

De context van Wel-stand
Wie gaat (ver)bouwen krijgt meestal te maken 
met ‘de welstand’. De term ‘welstand’ heeft te 
maken met de vraag of een gebouw WEL staat, 
in zijn omgeving. Dat het rekening houdt met de 
(bebouwings)kenmerken van een buurt of wijk. 
Daarbij is het zeker niet zo dat er een eentonig 
of saai straatbeeld moet ontstaan. Het gaat om 
samenhang tussen bepaalde aspecten of een 
bepaalde stijl. Voorbeelden zijn historische bin-
nensteden en wijken met een architectuur uit een 
bepaalde periode zoals de jaren ’30 wijken of met 
een bepaald architectuurthema.

Daarnaast gaat het over het ‘wel staan’ van een 
bouwwerk op zichzelf. Gebouwen hebben vanuit 
diverse ontwerpstijlen en tradities een zekere 
logica: een logische samenhang tussen bijvoor-
beeld vorm, detail en materiaal. Kortom welstand 
en omgevingskwaliteit zijn meer dan een discus-
sie over mooi en lelijk. Het bewaakt en stimuleert 
architectuur die aansluit op de omgeving en het 
liefst er nog iets aan toe voegt.

De waarde van Omgevingskwaliteit
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Omgevingskwaliteit draagt bij aan 
waardestijging van vastgoed
Omgevingskwaliteit is niet vanzelfsprekend. 
Sterker nog: als je niets doet, verdwijnt ze 
vanzelf.  Het is niet realistisch om mensen en 
bedrijven met particuliere of private belangen 
de  verantwoordelijkheid te geven over collec-
tieve of publieke belangen. In de omgevingswet 
krijgen gemeenten een zorgplicht voor de 
kwaliteit van de woon-, leef- en werkomgeving. 
Waaronder de taak om te zorgen voor een goede 
omgevingskwaliteit: een leefomgeving die veilig, 
gezond en aantrekkelijk is en dus een positief 
effect bijdraagt aan de waarde van gebouwen 
(verloedering leidt tot waardeverlies). Dat leidt tot 
welzijn van en welvaart voor burgers.

Gemeentelijke ambities
De stadsbouwmeester adviseert, maar de 
gemeente bepaalt de ambitie. Dat adviseren, 
gebeurt op basis van een gemeentelijke visie 
op de kwaliteit, die samen met de bewoners is 
opgesteld (welstandsnota of beeldkwaliteitsplan) 
en vervolgens democratisch in de gemeenteraad 
is vastgesteld. Vanuit het beleid wordt onafhan-
kelijk geadviseerd en de ondergrens bewaakt. 
Daarnaast wordt de initiatiefnemer uitgedaagd 
en begeleid om zijn project een extra maatschap-
pelijke meerwaarde te geven, bijvoorbeeld door 
koppeling aan initiatieven op geheel ander gebied 
(zoals ecologie of sociale impuls). Welstand en 
omgevingskwaliteit dragen bij aan een sociale, 
veilige omgeving en voegen vaak (economische) 
waarde toe.
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hetoversticht.nl

Over Het Oversticht
Straten, gebouwen, landschappen. Over alles wat u 
buiten ziet, is nagedacht. Door generaties voor ons, 
door uzelf en door specialisten. Zoals die van Het 
Oversticht: want wij kennen het heden en verleden van 
uw omgeving. 

Het Oversticht adviseert en begeleidt bij ontwikkelingen 
in de leefomgeving. Dat doen wij sinds 1925: onafhan-
kelijk, toekomstgericht en creatief. Daarbij zetten wij het 
maatschappelijk belang op de eerste plaats.

Respect voor het verleden en openstaan voor verande-
ring zijn beiden nodig om onze omgeving te laten leven. 

Samen met stedenbouwkundigen, erfgoeddeskundigen 
en (landschaps)architecten werken wij aan thema’s zoals 
de energietransitie, vitaal platteland en aantrekkelijke 
binnensteden. Voor de wensen van vandaag en morgen 
betrekken wij u in een open dialoog.
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Contact
038 - 421 32 57
info@hetoversticht.nl

Bezoekadres
Aan de Stadsmuur 79 
8011 VD Zwolle

Postadres
Postbus 531
8000 AM Zwolle


