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Voor u ligt de nieuwe Buitenkans 2014, gids voor het buitengebied. Deze gids 
bouwt voort op de eerste gids Buitenkans, van 2008, op enkele punten aangepast 
in 2010. In deze gids staat, meer dan in de versie van 2008, de gedachte van de 
weegschaal centraal. Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied zijn mogelijk, mits 
ze leiden tot een versterking van de ruimtelijke kwaliteit en een bijdrage leveren 
aan het publieke en maatschappelijke belang. 
Ook zijn de nieuwe  actuele thema’s  zorg en duurzaamheid opgenomen.  Hiermee 
is de gids weer up to date en biedt u en ons een geschikt kader om initiatieven in 
het fraaie buitengebied van Enschede te ontwikkelen en te toetsen op de gewenste 
ruimtelijke kwaliteit. 

De gemeente Enschede is gezegend met een groot buitengebied: in totaal is er 
10.000 hectare grond dat tot het buitengebied – dat wil zeggen het gebied buiten 
de bebouwde kom- gerekend kan worden. 
Het buitengebied is divers en rijk aan natuur en historie. Het heeft voor veel men-
sen een grote betekenis. De stad Enschede erkent deze publieke rijkdom van haar 
buitengebied maar onderkent ook de wensen van de mensen die er wonen en 
werken. 

Het buitengebied kent geen status quo. Maatschappelijke en economische ontwik-
kelingen vertalen zich in de stad en vanzelfsprekend ook in het buitengebied. Het is 
de uitdaging om bij ontwikkelingen in het buitengebied het publieke en het private 
belang tegen elkaar af te wegen. Opdat het Enschedese buitengebied leefbaar en 
economisch vitaal blijft, mèt behoud van de landschappelijke waarden en biologi-
sche rijkdommen.
 
Privébelang en publiek belang kunnen hand in hand gaan. Deze vernieuwde Gids 
Buitenkans kan hieraan een bijdrage leveren. Voor u, als bron van kennis en inspi-
ratie voor de vormgeving van uw plannen. En voor de gemeente om deze ontwik-
kelingen te toetsen aan de gewenste ruimtelijke en publieke kwaliteit.

PROLOOG
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Waarom een nieuwe Gids Buitenkans?
De eerste Gids Buitenkans is in 2008 verschenen en is in 2010 op enkele punten 
aangepast. De gids is in 2013 geëvalueerd. De belangrijkste conclusies en advie-
zen uit deze evaluatie zijn verwerkt in deze nieuwe gids. Hiermee is de gids weer 
actueel en biedt het u en ons een geschikt kader om initiatieven in het fraaie bui-
tengebied van Enschede te ontwikkelen en te toetsen op de gewenste ruimtelijke 
kwaliteit. 

In deze gids staat, meer dan in de versie van 2008 het geval was, de gedachte 
van de weegschaal centraal. Nieuwe initiatieven in het buitengebied zijn mogelijk, 
alleen als ze leiden tot een versterking van de ruimtelijke kwaliteit en een bijdrage 
leveren aan het publieke en maatschappelijke belang. 

De evaluatie 
De werking van deze gids is in een aantal sessies met een breed samengestelde 
groep bediscussieerd. Hieruit bleek dat er veel initiatieven zijn ontstaan doordat de 
Gids Buitenkans een duidelijke richting beschrijft. Daardoor zijn bijvoorbeeld waar-
devolle schuren behouden en hebben een nieuwe - soms economische - functie 
gekregen. Ook zijn er nieuwe recreatieve en toeristische activiteiten ontwikkeld. 
Daarnaast zijn natuur- en landschapswaarden toegenomen en is dankzij de Rood 
voor Roodregeling (zie hfd 4 en bijlage 1) verstening van het buitengebied tegenge-
gaan: er zijn meer vierkante meters oude ontsierende schuren afgebroken (16.000 
m²) dan meters nieuwe woningen bijgebouwd ( 2.400 m²). De toegankelijkheid en 
de belevingswaarde van het landschap is door dit alles vergroot. Daarmee heeft de 
Gids Buitenkans meer mogelijk gemaakt: de gids voorziet in een behoefte.

Uit de evaluatie is ook een flink aantal verandervoorstellen gekomen, om de functie 
en de reikwijdte van de gids nog verder te vergroten. 

De belangrijkste zijn:
• Vergroot de meerwaarde van de gids door meer flexibiliteit en maatwerk te 

bieden, waarbij de kwaliteit leidend blijft. 
• Richt een ruimtelijk kwaliteitsfonds op waarmee geïnvesteerd kan worden in 

publieke projecten.
• Voeg nieuwe actuele thema’s aan de gids toe: recreatie, duurzaamheid en zorg.
• Maak vaker voorkomende en kleinere initiatieven direct mogelijk via het ruimte-

lijk instrumentarium en pas de welstandsnota hierop aan. 
• Zorg ervoor dat initiatieven volgens gemaakte afspraken worden gerealiseerd.

Deze verandervoorstellen zijn in deze gids opgenomen en voor zover van toepas-
sing, inmiddels verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.

Doel van deze gids
Voor het buitengebied zijn twee bestemmingsplannen van kracht: bestemmings-
plan buitengebied NoordWest (vastgesteld op 10 maart 2014) en bestemmingsplan 
buitengebied ZuidOost (vastgesteld op 27 mei 2013). Een bestemmingsplan is 
vaak conserverend van aard. Voor nieuwe initiatieven is daarom meestal een pla-
nologische procedure nodig. Om te kunnen beoordelen of deze nieuwe initiatieven 
wenselijk zijn, biedt de Gids Buitenkans een kader.
Deze gids gaat na of er bij nieuwe ideeën, wensen en ontwikkelingen ook sprake 
is van een kwaliteitsimpuls. Hierbij hanteren we de weegschaal: is er sprake van 
een evenwicht tussen privébelang van individuele bewoners en gebruikers van het 
buitengebied en het publieke belang? De weegschaal is gebaseerd op het gedach-
tengoed van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). De KGO is ontstaan 
binnen de Omgevingsvisie Overijssel en biedt de mogelijkheid tot initiatieven in 
de Groene Omgeving, zolang ze bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit. 
Met de weegschaal wordt ruimte gegeven aan sociaaleconomische ontwikke-
ling. als deze vanuit zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik verantwoord is en leidt tot 
versterking van de ruimtelijke kwaliteit. De basis van deze gids wordt gevormd door 
de twee belangrijke principes van de KGO: 1) Elke ontwikkeling dient bij te dragen 
aan een versterking van de ruimtelijke kwaliteit, 2) De ontwikkelingsruimte die een 
initiatiefnemer krijgt moet in evenwicht te zijn met de investering in de ruimtelijke 
kwaliteit.

INLEIDING
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Werkingsgebied van deze gids
Deze gids geldt voor het Enschedese buitengebied, uitgezonderd enkele specifieke 
projectgebieden waarvoor stedelijke opgaven gepland staan. Dit zijn Het Vaneker, 
de luchthavenlocatie, het Prins Bernardpark en Fokkerweg/Overmaat  en de Usse-
ler Es. Ook de dorpen Boekelo, Usselo, Lonneker en Glanerbrug vallen buiten deze 
gids, evenals de (infrastructurele) projecten van een stedelijk of regionaal karakter, 
zoals de NOEK en de N18.

Voor wie is deze gids?
De gids is bedoeld voor alle bewoners en gebruikers van het Enschedese buiten-
gebied. Het biedt tevens een kader voor de gemeente om initiatieven te wegen. 

Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 beschrijft de diverse aspecten van het buitengebied en de ambities 
van de gemeente Enschede hierbij.
Elk nieuw initiatief wordt goed afgewogen. Is het initiatief hier wenselijk? Kan het 
goed ingepast worden? En wat is de maatschappelijke bijdrage van het initiatief? 
Om deze afweging te visualiseren maken we in deze gids gebruik van de al eerder 
genoemde weegschaal. De werkwijze van deze weegschaal en het proces vindt u 
terug in hoofdstuk 3.

De bekende en in de vorige gids beschreven regelingen als Rood voor Rood, 
Voormalige Agrarische Bebouwing (VAB) en Nieuwe landgoederen zijn eigenlijk 
concrete uitwerkingen van deze weegschaalgedachte. Deze regelingen blijven we 
hanteren, maar we bieden wel iets meer ruimte om af te wijken van de - soms zeer 
strikt geformuleerde - randvoorwaarden. Dit om ook initiatieven die nét niet voldoen 
aan deze randvoorwaarden tóch goed te kunnen keuren, omdat ze om andere re-
denen toch zeer wenselijk zijn. Deze regelingen vindt u in hoofdstuk 4, evenals de 
uitgangspunten voor zorg, duurzaamheid en recreatie.

• In bijlage 1 vindt u de volledige regelingen Rood voor Rood, 
 Rood voor Groen en VAB. 
• In bijlage 2 beschrijven we de landschappelijke kwaliteit met behulp van 

ansichten (ansichten geven in woord en beeld de karakteristieken van de ver-
schillende landschapstypen weer), inclusief voorbeelden van landelijke bebou-
wing en ecologische maatregelen. Ansichten zijn richtinggevend voor de inves-
teringen in de ruimtelijke kwaliteit. 

• Bijlage 3 ten slotte bevat een lijst met gehanteerde begrippen. 
• Bijlage 4 bevat een overzicht van (toekomstige) initiatieven die op basis van de 

vorige Gids Buitenkans tot stand zijn gekomen, en waarvan de gemaakte af-
spraken gehandhaafd blijven
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Ambitie en Visie 

2.1 Ambitie: grijp die Buitenkans
Het buitengebied zou je, vanuit stedelijk perspectief gezien, de tuin van de stad 
kunnen noemen. Het buitengebied wordt door stedelingen en dorpelingen gebruikt 
om te wandelen, te fietsen, te joggen, de hond uit te laten et cetera. En het platte-
land van Enschede is bijzonder. Je zou kunnen zeggen dat het een druk bezochte 
afwisselende, lommerrijke, goed toegankelijke tuin vol planten en dieren is en daar-
door van grote betekenis voor de stad. 
Deze tuin is echter ook het woon- en werkklimaat van veel mensen. In het buiten-
gebied zijn ongeveer 2000 woningen en 580 bedrijven gevestigd: boeren, burgers, 
landgoedeigenaren en organisaties als Landschap Overijssel en Natuurmonumen-
ten zijn degenen die er werken, wonen en het gebied beheren. De gemeente heeft 
- los van wegen, bermen en sloten - maar beperkt eigendom. De zeggenschap van 
de gemeente betreft dan ook vooral het toestaan van initiatieven en de voorwaar-
den waaronder deze ontwikkelingen plaats moeten vinden. De gemeente heeft 
daarmee de rol als ‘hoeder’ van de ruimtelijke kwaliteit, maar bewoners en eigena-
ren zijn aan zet om daadwerkelijk een leefbaar en mooi landschap te maken en te 
behouden. 

Steeds vaker gaat de gemeente met initiatiefnemers en partijen in het buitengebied 
op zoek naar kansen om hun wensen en die van de samenleving vorm te geven. De 
gemeente beseft dat het platteland ook een gebied is waar mensen hun boterham 
verdienen. Economische dragers zijn bovendien belangrijk in tijden dat subsidies 
minder worden en de verantwoording voor de publieke waarden meer bij burgers 
komt te liggen. Het idee achter de Gids Buitenkans is dat het bieden van ruimtelijke 
mogelijkheden die passen in het landschap, eigenaren in staat stelt hun rol als be-
heerder en ontwikkelaar van het waardevolle buitengebied beter uit te voeren.

Onze ambitie voor het buitengebied kan als volgt worden geformuleerd: 
Het buitengebied is nu en straks:
• Kwalitatief hoogwaardig in de zin van: landschappelijke identiteit en diversiteit, 

beleefbaar cultureel erfgoed en grote ecologische waarden.
• Vitaal en leefbaar met voldoende mogelijkheden voor de landbouw en andere 

economische activiteiten, met ruimte voor zorg en aandacht voor duurzaamheid.
• Beleefbaar en toegankelijk voor de Enschedese stedeling en bezoeker van 

buiten. Het biedt ruimte aan bezoekers om er te verblijven.
• Een gebied waar men rust, ruimte, stilte en duisternis kan ervaren.
• Een gebied dat in haar functie als ‘groene tuin’ en als duurzame voedselpro-

ductieruimte, steeds meer verbonden is met het stedelijke gebied.
• Een uithangbord van “Enschede: Groene stad”.

2
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2.2. De kwaliteiten van het Enschedese buitengebied
Hoe ziet het buitengebied er uit? Wat zijn de specifieke kenmerken en kwaliteiten? 
En wat is de ambitie en de taak ten aanzien van deze kenmerken? 

Landschap
De kwaliteit van het Enschedese buitengebied heeft te maken met de afwisseling 
in het landschap en de relatieve gaafheid van het historisch gegroeide erfgoed. Zo 
is de agrarische geschiedenis te zien in het kleinschalige oude hoevenlandschap, 
maar ook in de jongere veldontginningen. De textielgeschiedenis is bijvoorbeeld af 
te lezen aan de aanwezigheid van landgoederen en buitenplaatsen. 
Landschappelijke kernkwaliteiten van het Enschedese buitengebied zijn;
• Herkenbaarheid van de historisch gegroeide agrarische landschappen: sterke 

identiteit van de verschillende landschapstypen (bijvoorbeeld oude hoevenland-
schap en hoogveenlandschap)

• Landgoederen en buitenplaatsen met hoge esthetische kwaliteit: landhuizen, 
tuinen, parken en bossen, vaak afgewisseld met besloten agrarische gronden.

• Een grote ecologische waarde als gevolg van de groene dooradering met veel 
kleine groenelementen, erfbeplantingen, bossen en beken.

Deze kwaliteiten zijn kwetsbaar. Achteruitgang ligt snel op de loer door gebrek aan 
beheer, verstening, gebiedsvreemde bebouwing, bebouwing op verkeerde plek-
ken en daarmee verlies van identiteit en (cultuur)historische waarden. Evenals de 
verdwijning van ecologische kwaliteiten door aantasting van de groenstructuren en 
gebrek aan beheer. 

Ambitie
Het buitengebied van de toekomst is een gebied waarin de landschappelijke iden-
titeit behouden en versterkt is. Het landschap is herkenbaar doordat historische 
kenmerken als het oude cultuurlandschap, de oude erven en de landgoederen 
bewaard zijn gebleven. En het landschap is ecologisch interessant door de aan-
wezigheid van veel natuur- en bosgebieden, maar ook veel kleine landschapsele-
menten die in goede conditie verkeren. Doordat er veel aantrekkelijke wandel-, 
fiets- en verpozingsmogelijkheden zijn, is het landschap ook voor de stedeling van 
grote betekenis. Daartoe dient de zorg voor het beheer en eventuele aanleg van de 
kleine elementen te worden gestimuleerd.

In bijlage 2 worden de diverse landschapstypen beschreven. Hierdoor wordt de 
landschappelijke kwaliteit per type en locatie nog concreter.

Cultuurhistorie
Cultuurhistorie is het nog zichtbare deel van de geschiedenis in het landschap en 
de bebouwing. Ze overlapt voor een groot deel de waarden van de diverse land-
schapstypen. De cultuurhistorische waarde wordt bepaald door de gaafheid en 
kenmerkendheid voor een bepaald tijdperk van het landschap, gebouw, erfbeplan-
ting, tuin of buitenplaats, en de samenhang daartussen. In een gebied met veel 
historische waarden voelen mensen zich thuis. 
De cultuurhistorische waarden van het buitengebied zijn groot. Dat komt vooral 
door de aanwezigheid van landgoederen met villa’s, parken, bossen, veel histori-
sche boerenerven en het karakteristieke kleinschalige landschap. Op het moment 
dat deze gids wordt samengesteld, wordt er een cultuurhistorische waardenkaart 
opgesteld. Op deze kaart staan de objecten en specifieke locaties die vanuit cul-
tuurhistorie als waardevol worden beschouwd. Deze worden gewaarborgd doordat 
de cultuurhistorische waardenkaart uiteindelijk in de bestemmingsplannen opgeno-
men zal worden. 

Ambitie
De opdracht is om de cultuurhistorische waarde van het buitengebied te behouden 
en waar mogelijk te versterken. Maatregelen voor cultuurhistorie kunnen bijvoor-
beeld bestaan uit behoud, herstel en terugbrengen van waardevolle bebouwing, 
maar ook uit het herstellen van oude landschappelijke patronen in de vorm van 
houtwallen, landweren en kerkenpaden. Zeker is dat cultuurhistorisch waardevolle 
panden niet zomaar gesloopt kunnen worden.
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Natuur en biodiversiteit
Behalve dat het landschap in Enschede erg mooi is, leven er ook buitengewoon 
veel plant- en diersoorten, oftewel een grote biodiversiteit. Bepalend voor deze na-
tuurwaarden is de ligging van het gebied op een stuwwal. Een stuwwal is een heu-
vel in het landschap die ontstaan is doordat een gletsjer circa 150.000 jaar geleden 
de grond heeft opgeduwd. De daarbij horende kenmerken zoals hoogteverschillen, 
keileem in de ondergrond, verschil in grondwaterstanden en bodemopbouw, leid-
den tot een groot aantal verschillende leefmilieus en dus een hoge biodiversiteit. 
Zo staat de stuwwal aan de basis van de ontginningsgeschiedenis en van de 
natuurwaarden. Deze hangen nauw met elkaar samen. In de nattere gebieden 
werd in eerste instantie bijvoorbeeld niet geboerd zodat daar de natte heide en het 
hoogveen tot het eind van negentiende eeuw in stand bleef. Van de heide is inmid-
dels niet veel meer over. Een deel is ontgonnen voor landbouw, een ander deel is 
bebost als onderdeel van de aanleg van landgoederen. Er zijn verspreid nog een 
aantal kleinere heidegebiedjes. In het Aamsveen is nog hoogveen aanwezig. 
Het zijn ook de bosrijke landgoederen en het kleinschalige landschap met haar 
vele landschapselementen, die veel natuurwaarden herbergen.

Een groot deel van het buitengebied van Enschede is opgenomen in het provin-
ciale natuurnetwerk. Dit natuurnetwerk valt uiteen in twee delen: de EHS (Eco-
logische Hoofd Structuur) welke vooral bestaat uit bestaande natuur en de Zone 
Ondernemen met Water en Natuur (zone ONW). In de EHS zijn de mogelijkheden 
voor nieuwe initiatieven beperkt. In de zone ONW ligt de taak om de natuur en de 
waterhuishouding te verbeteren met behulp van economische ontwikkelingen. Met 
deze gids geven we uitvoering aan deze taak. Voor de EHS en de zone ONW zijn 
provinciale beheersubsidies beschikbaar. 

EHS en ONW 
zonering
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Ambitie 
Het buitengebied is behalve productieruimte voor landbouw, ook leefgebied voor 
een zeer groot aantal plant- en diersoorten, zoals de boomkikker. In de toekomst 
moet deze functie versterkt worden. Het is de ambitie om op het gebied van biodi-
versiteit bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. De natuur van het buiten-
gebied wordt zoveel mogelijk verbonden met het stedelijk groen.
Vermesting, verdroging en versnippering wordt tegengegaan, zodat planten en 
dieren zich beter kunnen verspreiden. Maatregelen ten behoeve van natuur en bio-
diversiteit liggen dan ook vooral op het gebied van het keren van deze invloeden. 
Dat gebeurt door aanleg, verbetering en verbinding van leefgebieden van diverse 
soorten (onder andere door het beleid voor de ecologische hoofdstructuur ). 
Om ook op het gebied van ecologie de juiste maatregelen te kunnen nemen, wordt 
een natuurkansenkaart voor het buitengebied gemaakt. 

Water
Natuur en landbouw zijn afhankelijk van voldoende water van een goede kwaliteit. 
De landbouw heeft water nodig voor gewasgroei, maar teveel water belemmert 
de productie. Water is voor een natuur-
gebied de ondergrondse ‘motor’ die 
bepalend is voor de natuurwaarde. Na-
tuur zal gebaat zijn bij meer water, terwijl 
landbouw juist gebaat is bij een wat 
genuanceerder waterbeheer. Omdat in 
het verleden watersystemen voorname-
lijk zijn ingericht voor de landbouw, zijn 
er problemen opgetreden: verdroging 
versus te veel water benedenstrooms. 

Nu is de taak te zorgen voor een duurzame waterhuishouding voor zowel landbouw 
als natuur, zonder wateroverlast benedenstrooms.
Water draagt bij aan de beleving van het landschap. Een belangrijk onderdeel van 
het watersysteem zijn de beken. Beken hebben naast hun functie als waterafvoer, 
ook een functie als ecologische ader en ze zijn de dragers van het landschap. Ze 
verbinden ecologisch belangrijke gebieden met elkaar, maar ook met het overige 
landschap. Het beeksysteem bestaat uit het water, de oevers en het direct aanlig-
gende landschap. Beken hebben een verschillend aanzien, afhankelijk van het 
landschap waardoor ze stromen.

Het waterschap is de belangrijkste partij met betrekking tot beheer en inrichting van 
beken. Het Enschedese beleid voor water is opgenomen in de Watervisie Ensche-
de.

Ambitie
Voldoende en beleefbaar water van toereikende kwaliteit, nu en in de toekomst 
voor landbouw en natuur. Daarnaast hebben beken en natte terreinen zelf veel na-
tuurwaarden. De taak die hierbij hoort is het langer vasthouden van water (infiltre-
ren, retentie), de waterkwaliteit verbeteren en het verbeteren van de inrichting van 
beken en andere waterlopen ten behoeve van natuurwaarden en beleefbaarheid. 

Landgoederen
In Enschede zijn de laatste honderdvijftig jaar een groot aantal landgoederen 
ontstaan. De meeste landgoederen stammen uit het textieltijdperk, gesticht door de 
textielfamilies. 
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We onderscheiden drie soorten landgoederen. 
• De buitenplaatsen – de parkachtig ontworpen landgoederen, zoals het 

Hoge Boekel en het Zonnebeek. 
• De boerenlandgoederen: landgoederen met een agrarische uitstraling zoals 

de Kuper, Het Brunink en Hof Espelo. 
• Boslandgoederen: landgoederen die voor een groot deel uit bos bestaan, 

zoals het Haagse Bos en de Lonnekerberg.

In de loop der jaren is de stad, door de ontwikkeling van de industrie en nieuwe 
woonwijken, steeds verder in de richting van de landgoederen uitgebreid. Hierdoor 
liggen veel landgoederen nu in de stadsrand en hebben daardoor een directe func-
tie als uitloopgebied voor de stad. Landgoederen - met name de grotere landgoe-
deren - leveren door hun uitstraling en door hun grote landschappelijke en ecologi-
sche waarden, een positieve bijdrage aan het buitengebied. Ze vormen de kern van 
de groene gordel rond het stedelijk gebied van Enschede en de kern van de EHS. 
Veel landgoederen vallen onder de Natuurschoonwet waarvan de fiscale voordelen 
het makkelijker maken om de grond en gebouwen over te dragen aan de volgende 
generaties en daarmee de instandhouding voor ten minste 25 jaar garandeert. Dit 
laatste is het maatschappelijk belang van deze wet. Naast de instandhouding wordt 
het maatschappelijk belang het meest gediend als het landgoed wordt opengesteld 
voor publiek en het recreatief medegebruik wordt bevorderd. Eigenaren kunnen 
hiervoor kiezen. 

Enschede telt veel landgoederen. Een aanzienlijk deel daarvan is opgericht van-
wege de fiscale voordelen van de Natuurschoonwet en is niet veel groter dan de 
minimale oppervlakte van vijf hectare. Om aan de eisen van de Natuurschoonwet 
te voldoen moet minimaal 30% van de oppervlaktebestaan uit natuur. Deze land-
goederen zijn daardoor ook van belang voor natuur en landschap, maar hebben 
meestal niet de historische en ecologische waarde van de oude landgoederen.

Ambitie 
De historische en wat grotere landgoederen dragen in belangrijke mate bij aan de 
waarden van het buitengebied. Eigenaren worden met de mogelijkheden die de 
Gids Buitenkans biedt, in staat gesteld om hun landgoed ook in de toekomst duur-
zaam te beheren.
Bij gebruikmaking van de gids op deze landgoederen zijn recreatief medegebruik, 
het ontstaan van nieuwe natuur en openstelling voor publiek belangrijke zaken om 
te helpen de balans in evenwicht te brengen als het gaat om ‘rode’ ontwikkelingen 
(bebouwing). 
Het herstel van (cultuur)historische ruimtelijke samenhang is belangrijk. We stimu-
leren het gezamenlijk (meerdere landgoederen/eigenaren) creëren van mogelijkhe-
den en ruimtelijke verbeteringen van een gebied. 

Stadsrandzone
De stadsrandzone is het landelijk gebied direct rondom de bebouwde kom. Deze 
zone is landschappelijk en ecologisch op veel plekken zeer waardevol. De stads-
randzone is een belangrijk uitloopgebied voor de stedeling. In Enschede is het 
groen voor veel mensen binnen handbereik. 

Ambitie
Het doel is de stadsrand nog meer tot een belevingsgebied te maken: een gebied 
dat mensen uitnodigt om te komen wandelen, spelen, joggen, ontspannen, fietsen, 
tuinieren, kunst zien en beleven, uitrusten en eten. Met de aanleg van “Rondje 
Enschede” (een wandel- en fietsroute rondom Enschede en Boekelo, dwars door 
de brede groene stadsrandzone) is de toegankelijkheid en beleefbaarheid van de 
stadsrand al sterk verbeterd. Nieuwe initiatieven aan dit ‘rondje’ die de toegankelijk-
heid en aantrekkelijkheid nog verder vergroten, zullen worden gestimuleerd. 
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Landbouw
Landbouw is de oudste en een van de belangrijkste economische dragers van 
het buitengebied. Op dit moment kent Enschede nog 180 landbouwbedrijven, 70 
hoofdberoepsbedrijven en 110 “deeltijdbedrijven”. Samen zijn  ze goed voor ruim 
600 arbeidsplaatsen. Het aantal bedrijven zal blijven dalen, maar hun omvang in 
hectares en vee zal groeien, onder andere als gevolg van het wegvallen van de 
melkquota. De druk op grond blijft hoog en vrijkomende gronden zullen veelal door 
groeiende landbouwbedrijven worden overgenomen. Hierdoor zullen er boerener-
ven en voormalige agrarische bebouwing vrijkomen, die voor andere functies ge-
bruikt kunnen worden. Nieuwe of te verplaatsen bedrijven dienen zich bij voorkeur 
te vestigen op bestaande locaties.
Duurzame landbouw heeft de voorkeur. Stad en land kunnen door voedsel meer 
met elkaar in verbinding staan en lokale voedselproductie kan voor een aantal 
ondernemers een aantrekkelijke economische functie zijn. Daarmee wordt de stad 
ook van betekenis voor het buitengebied. 

Ambitie
De ambitie is dat de nu aanwezige agrarische ondernemers hun bedrijf zo goed 
als mogelijk kunnen voortzetten. Het liefst op een toekomstbestendige, duurzame 
wijze. 
De door schaalvergroting vrijkomende agrarische bebouwing kan voor nieuwe func-
ties worden hergebruikt. De verbreding van de landbouw, waardoor meer bedrijven 
voor de toekomst behouden blijven, wordt ondersteund. 

Andere economische functies
Behalve agrariërs zijn er veel andere ondernemers in het buitengebied aanwezig: 
ongeveer 400, met in totaal 1200 arbeidsplaatsen. Het betreft vooral bedrijven in 
de detail- en groothandel, bouwnijverheid, zakelijke dienstverlening en gezond-
heids- en welzijnszorg. De meesten werken vanuit huis, een klein aantal heeft 
een bedrijfspand op het eigen erf. Werken in/aan huis is van deze tijd. Ongeveer 
de helft van het totaal aantal bedrijven in Enschede is zzp’er: zelfstandige zonder 
personeel, meestal werkend vanuit het eigen woonhuis. De huizen in het buitenge-
bied zijn over het algemeen wat groter dan in de stad en lenen zich goed voor een 
aanvullende werkfunctie. 

Ambitie
Het behoud van bestaande werkgelegenheid en het creëren van nieuwe werkgele-
genheid heeft op dit moment voor de gemeente Enschede een hoge prioriteit. Be-
houd en vestiging van nieuwe kleinschalige bedrijvigheid aan huis wordt daarom in 
principe als positief beoordeeld. Zolang het past binnen de sectorale beleidskaders 
van de gemeente en zolang het op een goede manier ingepast wordt en geen ne-
gatieve effecten heeft op de ruimtelijke kwaliteit. Dus binnen bestaande bebouwing, 
zonder nadelige milieueffecten, grote extra verkeersbewegingen en parkeerdruk. 

Vrijetijdseconomie
Twente staat in de top 5 van de meest bekende toeristische regio’s in Nederland   
Het Landgoed van Nederland trekt een groeiend aantal toeristen uit binnen- en bui-
tenland. In tegenstelling tot andere economische sectoren is de vrijetijdseconomie 
de afgelopen jaren gegroeid. Ook in de Groene Stad Enschede is de vrijetijdssector 
een belangrijke economische sector. 



17

Het recreatief toeristisch product Enschede bestaat voor een groot deel uit stede-
lijke voorzieningen: de binnenstad met haar detailhandel en horeca, de culturele 
voorzieningen en de sport- en entertainmentlocaties. Maar ook het buitengebied is 
een zeer belangrijke drager van het recreatief-toeristische aanbod. Voor de vrije-
tijdsbesteding van de Enschedese inwoner, maar ook voor de toerist: om te over-
nachten in een van de bed- en breakfasts of (boeren)campings, om te recreëren op 
de golfbanen, voor het bezoeken van een evenement als de Kunstroute Lonneker-
Roombeek, het dancefestival bij Het Rutbeek of de Military Boekelo-Enschede, om 
met het gezin de Museum Buurtspoorweg in Boekelo te bezoeken, de speeltuin bij 
Hoge Boekel of een van de windmolens. 
In het buitengebied is een aantal locaties aangewezen die vanuit de gemeente als 
extra interessant voor nieuwe vormen van recreatie worden beoordeeld: bij Boe-
kelo, Het Rutbeek en in de stadsranden. 
Grootschalige recreatie kan worden ontwikkeld nabij het luchthaventerrein, maar 
deze ontwikkelingen vallen buiten de mogelijkheden van deze gids. 

Ambitie
Enschede wil groeien met haar vrijetijdssector, maar dan wel op een manier die 
kwaliteit uitstraalt en bijdraagt aan een leefbare en duurzame stad. Door sterk in te 
zetten op het behoud en versterken van (culturele) voorzieningen, de promotie van 
de regio en de stad en het stimuleren en faciliteren van ondernemers binnen deze 
sector. Het is belangrijk om het toeristisch aanbod te versterken door kleinschalige 
initiatieven positief te benaderen. Kleinschaligheid en kwaliteit zijn aspecten die bij 
uitstek passen bij de ontwikkeling van toerisme in het buitengebied. De planologi-
sche procedures hiervoor zullen eenvoudiger worden gemaakt.

Wonen
Sinds de economische crisis van 2008 is de woningmarkt drastisch veranderd. Er is 
een zeer ontspannen woningmarkt, waarin weinig dynamiek aanwezig is. Er wordt 
niet langer gestuurd op kwantiteit maar op kwaliteit: toekomstgericht, duurzaam en 
in een goede omgeving. De uitdaging is om in een tijd van krimpende woningmarkt 
de juiste toevoegingen te doen. Elke nieuwe woning moet ‘raak’ zijn. 
In het buitengebied zijn ruim 2000 woningen aanwezig. De bebouwingsdichtheid 
is veel kleiner dan in de stad. Dat moet zo blijven om de ruimtelijke identiteit en 
kwaliteit van het buitengebied te handhaven. Mogelijkheden om toch te bouwen zijn 
al vastgelegd in het bestemmingsplan of worden verkregen onder specifieke voor-
waarden die ook leiden tot: a) afbraak van ontsierende gebouwen (de zogenoemde 
Rood voor Roodregeling), of b) tot behoud van karakteristieke schuren (de VAB-
regeling) of c) substantiële verbetering van de ruimtelijke kwaliteit zoals bij nieuwe 
landgoederen en buitenplaatsen. Zie voor deze bestaande regelingen hoofdstuk 4 
en bijlage 1. 

Ambitie
De ambitie is om verdere verstening in het buitengebied tegen te gaan. Het bou-
wen van nieuwe woningen is daarmee in strijd en kan alleen in gevallen waarbij 
sprake is van een belangrijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, zoals bij de 
Rood voor Roodregeling (zie bijlage 1).
 



18Buitenkans 2014  |  Gids voor het buitengebied

Verkeer, parkeren en straatverlichting
Het buitengebied is een relatief stil, donker en autoluw gebied. Parkeren vindt zo 
veel als mogelijk op eigen terrein plaats en de niet-doorgaande wegen bestaan 
voor een belangrijk deel uit zandwegen. Dit hoort bij de ruimtelijke kernkwaliteiten 
van het buitengebied. 

Ambitie 
Stil, donker en autoluw zijn belangrijke kenmerken die behouden moeten worden. 
Deze gids biedt mogelijkheden voor nieuwe functies en initiatieven. Dat kan ook ex-
tra verkeersbewegingen, parkeerdruk en verlichtingsbehoefte met zich meenemen. 
Een initiatief zal dan ook getoetst worden aan het effect dat ze heeft op bovenge-
noemde waarden (stil, donker, autoluw).
Uitgangspunten zijn: de toename van verkeer mag niet onevenredig groot zijn, 
parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden,  met het asfalteren van onverharde 
wegen wordt zéér terughoudend omgegaan en verlichting  verlichting moet beperkt 
en sober zijn.  

Duurzaamheid
Gemeente Enschede heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De focus 
ligt op het energieverbruik; de ambities richten zich erop om de jarenlange trend 
van stijgend (fossiel) energieverbruik te veranderen in een daadwerkelijke daling. 
De gemeentelijke visie richt zich qua doelstellingen op het nationale Klimaatak-
koord. Dat betekent dat we in 2020 een CO2-vermindering van 30% ten opzichte 
van 1990 moeten hebben gehaald. Bovendien streven we ernaar dat 20% van het 
totale energieverbruik uit duurzame energie bestaat. Als gemeente geven we zelf 
het goede voorbeeld: de eigen organisatie moet in 2015 energieneutraal zijn en alle 
basisscholen in 2020. 
Ook al zijn er volgens de evaluatie van het duurzaamheidsbeleid in 2013 flinke 
stappen gezet, de realisatie van deze doelen is nog ver weg. 

Ambitie
Komende jaren wordt daarom nog meer ingezet op het stimuleren en ondersteunen 
van organisaties, bedrijven en burgers om enerzijds het energiegebruik te vermin-
deren en anderzijds duurzame energie op te wekken en te gebruiken. Gedacht kan 
worden aan het opwekken van wind- en zonne-energie en de inzet van biomassa.
Initiatieven van burgers, bedrijven of samenwerkingsorganisaties op dit vlak 

worden positief ontvangen en zo goed mogelijk ondersteund.
In deze gids wordt het begrip duurzaamheid breder getrokken dan alleen het 
energievraagstuk. Er wordt namelijk ook nadrukkelijk gewezen op de aspecten 
duurzame landbouw, behoud en versterking van de biodiversiteit, waterbeheer en 
stadslandbouw. Uitgangspunt is dat initiatieven in het buitengebied die een bijdrage 
leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente, positief worden 
ontvangen.

Stadslandbouw en volkstuinen 
Stadslandbouw is het voortbrengen, verwerken, en vermarkten van voedsel en 
daaraan gerelateerde producten in en om de stad. Stadslandbouw kent verschil-
lende verschijningsvormen, zowel in de stad als in de stadsrand en het overige 
buitengebied. Van hobbymatig (volkstuin, schooltuin, buurttuin) tot meer zakelijk 
(zorglandbouw en streekproducten). We zien op dit moment een klein aantal, klein-
schalige ontwikkelingen die onder stadslandbouw vallen. 
Een volkstuin is een particuliere tuin die niet bij de eigen woning ligt. Enschede 
kent 16 volkstuincomplexen op 11 verschillende locaties. De meeste liggen in de 
stadsrand dan wel het buitengebied. 

Ambitie
Stadslandbouw heeft Enschede veel te bieden zoals een flexibel gebruik van 
tijdelijk vrijkomende bouwgrond, behoud van een aantrekkelijk landschap, nieuwe 
markten voor ondernemers, lokale werkgelegenheid, vers en gezond eten om de 
hoek en noaberschap. Uiteraard op een manier die past bij de uitstraling van het 
buitengebied. Dit is bij de volkstuinen helaas niet altijd het geval. Eventuele nieuwe 
volkstuincomplexen dienen landschappelijk goed ingepast te worden. 
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Zorg
De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de cliënt als de zorg-
medewerker en de zorgorganisaties. Hervorming is noodzakelijk door een veran-
derde zorgvraag en een forse stijging van de zorguitgaven. 
Uitganspunt is dat mensen - waar nodig met ondersteuning en zorg - zo lang moge-
lijk thuis blijven wonen. Zorg en ondersteuning worden dicht bij de cliënt georgani-
seerd. Hierbij werken formele en informele zorgverleners nauw met elkaar samen. 
Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen een belangrijke rol. 

Ten aanzien van zorg in het buitengebied zijn drie vormen te onderscheiden.
1. Zorgboerderijen
Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf dat zorgvragers (verstandelijk of licha-
melijk gehandicapten, (ex-)psychiatrische cliënten, zorgbehoevende ouderen of 
cliënten uit de verslavingszorg) onder meer dagbesteding, een begeleide werkplek 
of arbeidstraining biedt. Enschede kent een aantal van deze zorgboerderijen.

2. Woonzorgfunctie op een agrarisch complex
Naast de zorg als neventak op een agrarisch bedrijf, zijn er ook initiatieven voor 
een woonzorgfunctie op een voormalig agrarisch bedrijfscomplex. Meestal wordt 
zo’n initiatief genomen door een erkende zorginstelling of een wooncorporatie. 

3. Mantelzorg
Verder zien we een toenemende vraag naar huisvesting ten behoeve van mantel-
zorg (mantelzorg is zorg die niet vanuit een beroep wordt gegeven, maar vanuit 
een sociale relatie met de zorgbehoevende door een of meerdere leden van zijn 
directe omgeving). De vraag naar huisvesting houdt in dat ouderen en/of zorgbe-
hoevenden inwonen. Het bieden van woonruimte in of bij de woning vormt hiervan 
een belangrijk onderdeel.

Ambitie 
Op dit moment bevindt de ‘zorgwereld’ zich in een snel veranderende situatie door 
de stelselwijzigingen en de overdracht van zorgtaken van centraal naar lokaal 
niveau. Dit zorgt ervoor dat nieuwe initiatieven op het gebied van zorg nauwkeurig 
afgewogen moeten worden op hun wenselijkheid en haalbaarheid. 
Verzoeken tot het starten van een zorgvoorziening in het buitengebied worden dan 
ook afgewogen in het gemeentebrede zorgbeleid. Hiervoor geldt in algemene zin 
dat initiatieven een aanvulling moeten zijn op het aanbod van zorg in de stad.
De gemeente wil mantelzorgers in het buitengebied - letterlijk - meer ruimte bieden 
om langdurige zorg te geven. Voor zorg in de vorm van mantelzorg gaat het om 
individuele gevallen waarbij bestaande gebouwen worden benut. De verwachting 
is dat hiervoor landelijke regelgeving wordt ontwikkeld. In hoofdstuk 4 is de mantel-
zorg nader uitgewerkt.
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De weg van een initiatief
Bij nieuwe initiatieven gaat het om veranderingen in het bestaande ruimtelijk ge-
bruik door een initiatiefnemer. Het kan gaan om nieuwbouw of verbouw van be-
staande gebouwen ten behoeve van wonen, zorg of werken. Of een ander manier 
van het gebruiken van grond, bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen of het 
creëren van een natuurbegraafplaats. 

Nieuwe initiatieven die niet passen binnen een van de bestemmingsplannen of 
slechts mogelijk zijn door een binnenplanse afwijking, worden stapsgewijs beoor-
deeld. Deze beoordeling vindt plaats door het Loket buitengebied, een werkgroep 
van verschillende gemeentelijke afdelingen.

De eerste stap is de beoordeling of het nieuwe initiatief past in het huidige beleid, 
zoals het provinciale beleid: de normen van de SER-ladder, de ecologische hoofd-
structuur (EHS) en drinkwaterscherming. Maar ook het regionale en gemeentelijke 
beleid voor kantoren, detailhandel, cultuurhistorie et cetera. Is dat het geval en gaat 
het om een initiatief dat bij het gebied past en een kleine invloed heeft op de omge-
ving, dan zal er over het algemeen een positieve beoordeling plaatsvinden. 

Past het niet binnen het bestaande beleid of gaat het om een initiatief met grotere 
gevolgen voor de ruimte, dan zal er een uitgebreidere beoordeling plaatsvinden. 
Op basis van een nadere uitwerking van het plan wordt bekeken of het wenselijk en 
mogelijk is om aan het initiatief mee te werken.

Deze gids biedt het kader waarop we nieuwe initiatieven in het buitengebied beoor-
delen. Uitgangspunten daarbij zijn onder meer:

• Zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik.
• Verdere verstening is ongewenst. Nieuwe bouwmogelijkheden ontstaan daarom 

alleen door bestaande rechten binnen het bestemmingsplan of doordat de 
nieuwe bouw de kwaliteit van de omgeving in grote mate verbetert.

• In de ecologische hoofdstructuur (EHS) wordt niet gebouwd.
• Eventuele nieuwe bedrijvigheid kan alleen binnen bestaande gebouwen plaats-

vinden (VAB-regeling, zie hfd 4 en bijlage 1). Bedrijvigheid uit de milieucategorie 
3 en hoger hoort niet in het buitengebied, maar op een bedrijventerrein. 

• Er is in principe geen ruimte voor nieuwe agrarische bouwblokken. Naar ver-
wachting zullen de komende jaren nog veel agrarische bouwblokken vrijvallen 
en hergebruik daarvan is wenselijker dan het ontwikkelen van nieuwe locaties.

• Bestaande agrarische actieve milieurechten worden gerespecteerd. Dit betekent 
dat nieuwe initiatieven geen nadelige gevolgen mogen hebben voor de (ontwik-
kelmogelijkheden van) bestaande agrarische ondernemers. Aan de andere kant 
moet de landbouw het aanwezige landschap respecteren.

• Behoud en/of versterking van de werkgelegenheid wordt positief beoordeeld en 
kan een reden zijn om medewerking te geven aan een initiatief.

• Ditzelfde geldt voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid en de leefbaar-
heid van het platteland.

• Verwachte overlast en hinder voor de directe omgeving

Voor het beoordelen van initiatieven hanteren we het model van de weegschaal. 
De Weegschaal Buitenkans verbeeldt het belang van het evenwicht tussen nieuwe 
initiatieven en het effect ervan op de ruimtelijke kwaliteit.
 

3
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3.1 Werkwijze van de Weegschaal Buitenkans
Bij nieuwe initiatieven in het buitengebied gaat het meestal om private ontwik-
kelingen op het gebied van wonen en/of werken. De initiatieven die de afgelopen 
jaren zijn behandeld, hadden betrekking op het realiseren van woonruimte via de 
Rood voor Roodregeling (zie hfd 4 en bijlage 1), het stichten van een nieuw land-
goed, het hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing en het realiseren van 
nieuwe economische functies (uitbreiding van een agrarisch bedrijf, het starten van 
een nieuw bedrijf in de recreatieve sector of in de zorg). Het gaat om de ruimte-
lijke gevolgen van fysieke of functionele veranderingen voor privé- of commercieel 
belang. Deze veranderingen moeten in evenwicht zijn met de investeringen in de 
ruimtelijke kwaliteit: de inpasbaarheid en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
(de publieke kant).

Privé-kant/commercieel belang Publieke kant/maatschappelijk belang 

Privé-ontwikkeling t.b.v.:   Publieke prestatie t.b.v.
Wonen     Landschap, natuur, ecologie
Zorg     & biodiversiteit
Werken     Recreatief medegebruik  
Overige     Behoud, herstel, toevoegen cultuurhistorie
       Bijdrage aan Fonds versterking Buitengebied

De hierboven genoemde punten hebben verschillende ‘gewichten’. Dit hangt af van 
de mate waarin het initiatief past in het landschap. Hoe groter de invloed op het 
landschap (links van de weegschaal, bijvoorbeeld door meer verkeer, meer geluid, 
verlies van cultuurhistorie) des te meer tegengewicht (rechts van de weegschaal) 
er nodig zal zijn. Ook wordt gekeken naar de geldende beleidsuitgangspunten en 
het maatschappelijk belang. Zo staat de bouw van een nieuwe, extra woning in het 
buitengebied (links van de weegschaal) haaks op het tegengaan van extra ver-
stening in het buitengebied en vraagt daarom om een flinke tegenprestatie (rechts 
van de weegschaal). Initiatieven op het gebied van de zorg pasen dan juist bij een 
actueel maatschappelijk probleem en vereisen daarom een ‘lichter’ tegengewicht. 
Ditzelfde geldt voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid. 

We zoeken naar een balans op drie punten:
• Past het initiatief bij het karakter van het gebied?
• Hoe groot zijn de plannen en hun invloed op de omgeving?
• Hebben de plannen alleen een eigen belang of ook een maatschappelijk 
 belang?

3.2 De elementen van de Weegschaal Buitenkans
Linkerkant weegschaal: Vraag om ruimte voor nieuwe ontwikkeling 
Hierbij staan de aard van het initiatief en de invloed op de locatie en haar omgeving 
centraal. De invloed van initiatieven die gebruikmaken van de natuurlijke omgeving, 
zoals landbouw en extensieve vormen van recreatie, is vaak kleiner dan die van 
andere functies. Ook de omvang van de nieuwe ontwikkeling is van belang; hoe 
groter de omvang, des te groter de consequenties voor het gebied. En uiteraard 
speelt ook de plek waar de nieuwe ontwikkeling plaatsvindt een rol. 

Rechterkant weegschaal: Tegenprestatie
Aan de rechterkant spelen vier punten een rol (a t/m d):

a. Bijdrage aan het landschap, natuur, ecologie en biodiversiteit
Deze bijdrage hangt af van de locatie en de bestaande kwaliteit van het land-
schap. Het kan hierbij gaan om: 

Het herstel en/of versterken van de identiteit en waarde van de natuur in het 
landschap door: 
• aanleg, herstel en beheer van kleine landschapselementen (poelen, houtwallen, 
bosjes et cetera.)
• toevoegen van erfbeplanting (met planten die er oorspronkelijk thuishoren)
• verbeteren van het karakter van het erf zelf en de relatie met de omgeving
• gebruikmaken van architectuur die bij de omgeving past
• herstellen van gebouwd erfgoed

Kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van natuur door:
• Bijdrage aan de ecologische hoofdstructuur (EHS) en zone Ondernemen met 
 Natuur en Water
• Bijdrage aan het verbeteren c.q. herstellen van het leefmilieu van diersoorten 
 die in het gebied of op het erf voorkomen.
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Bijdrage aan rust, ruimte, stilte en duisternis.
Herstellen en verbeteren van de lokale waterhuishouding volgens de watervisie
• retentie, beken renatureren, infiltratie van water

Welke maatregelen uitgevoerd kunnen worden, hangt af van de locatie. Hiervoor 
hanteren we het Kwaliteitskader Gebiedskenmerken. Zie hiervoor bijlage 2. Als 
blijkt dat maatregelen ter versterking van het landschap en de natuur op de locatie 
niet nodig of mogelijk zijn, wordt het initiatief afgewezen of wordt een financiële 
bijdrage voor het gemeentelijke Fonds Versterking Buitengebied gevraagd. 

b. Bijdrage aan recreatief medegebruik
Het gaat hier om de mate waarin de gebruiksmogelijkheden voor gasten  
vergroot worden:
• Openstelling van privébezit voor derden.
• Verbetering toegankelijkheid van het buitengebied.
• Aanleg wandelpaden, fietspaden, ruiterroutes et cetera.
• Realiseren natuurbelevingsplekken.
• Verbeteren van de stadsranden.
• Nieuwe vormen van recreatief medegebruik.

c. Bijdrage aan behoud van cultuurhistorie
Herstel, toevoeging of behoud van cultuurhistorische waarden van de  
bouwwerken, gebiedskenmerken en/of landschapselementen, als:
• Behoud, herstel en/of versterking van het karakter van het erf.
• Behoud, onderhoud/herstel van karakteristieke panden op het erf.
• Behoud, onderhoud/herstel van waardevolle bouwkundige elementen.
• Beleefbaar maken van archeologische en culthistorische waarden.
• Herstellen oude groenstructuren; verbeteren landschappelijke identiteit.
• Sloop van landschapsontsierende bebouwing.

d. Bijdrage aan het fonds Versterking buitengebied
Als het voor de initiatiefnemer niet mogelijk is op het eigen erf of de directe omge-
ving te investeren, zal betaling aan een fonds plaatsvinden. Uit dit fonds kunnen 
maatregelen die de ruimtelijke kwaliteit op een andere plaats in het buitengebied 
verbeteren, worden gefinancierd. 

De weegschaalgedachte is voor een aantal veel voorkomende initiatieven uitge-
werkt in enkele al langer bestaande en bekende regelingen. Bijvoorbeeld de Rood 
voor Roodregeling, waarbij de sloop van landschapsontsierende bebouwing en ver-
betering van de omliggende natuur de tegenprestatie is voor een nieuwe woning-
bouwlocatie. Of de VAB-regeling die hergebruik van voormalige agrarische bebou-
wing voor woon- of werkfuncties (inclusief recreatieve functies) mogelijk maakt. 
Eigenlijk zijn dit uitgewerkte weegschaalmodellen: tegenover een privé-belang 
staat een tegenprestatie in de vorm van versterking van de ruimtelijke kwaliteit. 
Dit vormde de basis van de voorgaande Gids Buitenkans en is de afgelopen jaren 
vaak toegepast.

Deze regelingen blijven als richtinggevend kader van kracht. Dat wil zeggen dat we 
hieraan vasthouden, maar dat we ook enige flexibiliteit in de gestelde regelingen 
willen zoeken om in bepaalde gevallen maatwerk te kunnen leveren. 
Er is bewust voor gekozen om de uitkomsten van de regelingen niet verder te 
kwantificeren. Het proces is meer gericht op kwaliteit en minder op kwantitatieve 
normen. Dit zorgt voor meer flexibiliteit en maatwerk om de juiste initiatieven op de 
juiste plek te laten plaatsvinden. Maar ook om initiatieven die een te grote nega-
tieve invloed op belangrijke waarden hebben, te kunnen weren.

Zie voor een beschrijving van deze regelingen hoofdstuk 4 en bijlage 1.
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3.3 Het proces
Het proces kan op verschillende manieren starten. Direct met een aanvraag Om-
gevingsvergunning die de initiatiefnemer indient. Als het hier om een initiatief gaat 
dat niet binnen het geldende bestemmingsplan past, wordt de aanvraag voorge-
legd aan het Loket Buitengebied. Deze beoordeelt de aanvraag op strijdigheid 
met beleid en de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden. Als het initiatief past binnen 
bestaand (sectoraal) beleid en de invloed op de ruimtelijke kwaliteit klein is, zal 
over het algemeen medewerking worden verleend. Dergelijke aanvragen worden - 
volgens de wettelijke richtlijnen - binnen acht weken afgehandeld. 

Bij initiatieven die niet passen binnen het bestaand beleid en/of een grote invloed 
hebben op de omgeving, is de beoordeling complexer. Het proces start dan bij 
voorkeur met een gesprek met de initiatiefnemer over zijn plan en de locatie die hij 
daarvoor op het oog heeft. Initiatiefnemers worden uitgenodigd om in een vroeg 
stadium hiervoor contact op te nemen met de gemeente Enschede. 

Gesprek 1: Intake
Gesprek 1 is het intakegesprek. Het doel is een beeld te krijgen van het initiatief 
en een inventarisatie van het gebied. Als het initiatief bijvoorbeeld betrekking heeft 
op een boerenerf, komen in dit gesprek vragen aan de orde als: Hoe ziet het erf 
er nu uit? Welke en hoeveel gebouwen zijn aanwezig? Hoe ziet het erf eruit na 
realisering van het initiatief? Wat is het programma van het initiatief? Wat houdt het 
initiatief in? Hoe is het initiatief georganiseerd? Hoe wordt het uitgevoerd? Wat is 
het perspectief? Hoe zal bijvoorbeeld het erf er over tien jaar uitzien? 
In dat eerste gesprek wordt ook gekeken of het initiatief betrekking heeft op een 
onderwerp in hoofdstuk 4.

Gesprek 2: Verdieping
Tijdens gesprek 2 wordt samen met de initiatiefnemer gekeken welke kwaliteitsef-
fecten het initiatief heeft op: landschap, natuur, cultuurhistorie, stedelijk gebruik, 
recreatie & toerisme, economie, landbouw, duurzaamheid, sociale onderwerpen en 
sectoraal beleid. Ook wordt gekeken welke maatregelen de initiatiefnemer ten be-
hoeve van deze aspecten neemt. Behalve de effecten en de maatregelen, zijn ook 
het nut van een initiatief en de doelgroep belangrijk. Wie heeft belang bij het initia-
tief? Wie heeft er baat bij? Gaat het alleen om een individueel belang of heeft een 
groter gebied of een grotere groep er belang bij? Of wellicht de gehele gemeente? 
Wordt bijvoorbeeld door het initiatief, naast de ambitie van de Gids Buitenkans, 
bijgedragen aan andere beleidsdoelen van de gemeente?

Gesprek 3: Beoordeling
Tijdens gesprek 3 wordt - in principe ook weer samen met de initiatiefnemer - de 
uitwerking van het conceptplan besproken. Het private/commerciële belang wordt 
afgewogen tegen het publieke/maatschappelijke belang. De totale afweging 
bepaalt of een initiatief een ‘buitenkans’ is. Als bijvoorbeeld een initiatief negatief 
scoort op kwaliteitseffecten en alleen een individueel belang heeft, zal het worden 
afgewezen. Maar staat er een groter belang tegenover zoals de realisering van een 
gewenste duurzaamheidsmaatregel, herstel van het boerenerf of extra toevoeging 
van natuur, dan kan geprobeerd worden door toevoeging van deze kwaliteit(en) 
tóch medewerking aan het initiatief te geven. Voor alle duidelijkheid: de weegschaal 
is een afwegingsmiddel voor het maken van een advies. 

De beoordeling vindt plaats door het Loket Buitengebied, een werkgroep met ver-
tegenwoordigers van verschillende gemeentelijke afdelingen (beleid buitengebied, 
vergunningen, handhaving, bestemmingsplannen, monumentenloket, ontwerp en 
ondernemersloket). Ook een vertegenwoordiger van de stichting Stawel ( Stichting 
voor duurzame plattelandsontwikkeling Enschede) is hierbij aanwezig om zo kennis 
en ervaring met het Enschedese buitengebied aan de beoordeling toe te voegen. 
De adviezen van het Loket Buitengebied worden voorgelegd aan de betreffende 
portefeuillehouder en/of het gehele college van burgemeester en wethouders. 
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Als op basis van deze gids het besluit is genomen om medewerking aan het initia-
tief te geven, zijn er nog de volgende zaken nodig: vergunningen, overeenkomsten 
en een planologische procedure (ontheffing, wijziging of herziening van het bestem-
mingsplan). Op dit punt is in elk geval duidelijk dat de gemeente de initiatiefnemer 
steunt en zich hard zal maken voor het realiseren van het initiatief.

3.4 Positief advies: hoe verder? 
Welke planologische procedure gevolgd moet worden, hangt af van het bestem-
mingsplan. Over het algemeen geldt: hoe groter de omvang van het initiatief of hoe 
kwetsbaarder het gebied, des te zwaarder de planologische procedure. De volgen-
de planologische instrumenten zijn mogelijk:
• Ontheffing van het bestemmingsplan: het college van burgemeester en wethou-

ders verleent een afwijking van de regels van het bestemmingsplan. Het recht 
voor deze afwijking is in de regels van het bestemmingsplan zelf opgenomen 
(dit is een binnenplanse afwijking) of in het Besluit Omgevingsrecht (BOR). In 
sommige gevallen is hiervoor een Verklaring van Geen Bedenkingen van de 
gemeenteraad nodig.

• Wijzigingsbevoegdheid ex artikel 3.6 van de Wet Ruimtelijke Ordening: in de 
regels kan aan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid 
gegeven worden het bestemmingsplan onder voorwaarden te wijzigen.

• Herziening van het bestemmingsplan ex artikel 3.1 van de Wet op de Ruimte-
lijke ordening: dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Een projectafwij-
kingsbesluit kan worden genomen, als het bestemmingsplan (of de beheers-
verordening) zelf geen regels bevat om van het plan af te wijken en evenmin 
sprake is van een geval dat is aangewezen in art. 4 van bijlage II Besluit om-
gevingsrecht (de zogenaamde “Kruimelgevallenregeling”), dan kan een omge-
vingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder c Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) slechts worden verleend met toepassing van art. 2.12 
lid 1 onder a onder 3° Wabo. 

De afspraken die de initiatiefnemer en de gemeente gemaakt hebben over het ini-
tiatief en de tegenprestaties, worden schriftelijk vastgelegd. Deze overeenkomst is 
juridisch bindend en wordt opgenomen in de aanpassing van het bestemmingsplan. 
Hiermee krijgen deze planologische afspraken een publiekrechtelijk karakter en is 
handhaving door de lokale overheid mogelijk. Er wordt jaarlijks een schouw gehou-
den om vast te stellen hoe de uitvoering verloopt. 

Ook wordt er een planschade- of exploitatieovereenkomst met de initiatiefnemer 
gesloten. Planschade kan optreden als bedrijven of inwoners in de nabije omgeving 
schade lijden door het te ontwikkelen initiatief. Bijvoorbeeld omdat het uitzicht is 
verminderd of er geluidsoverlast ontstaat. De planschade komt voor rekening van 
de initiatiefnemer. Daarom moet, voordat de benodigde planologische procedure 
wordt opgestart, een planschade- of exploitatieovereenkomst worden getekend. 
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Uitgewerkte weegschaalmodellen; de bestaande regelingen
Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven, zijn er voor enkele veel voorkomende initiatieven 
al regelingen ontworpen. Eigenlijk zijn dit uitgewerkte weegschaalmodellen: tegen-
over een privé-belang staat een tegenprestatie in de vorm van versterking van de 
ruimtelijke kwaliteit. Dit vormde de basis van de voorgaande Gids Buitenkans en is 
de afgelopen jaren vaak toegepast.
Deze regelingen blijven als richtinggevend kader van kracht. Dat wil zeggen dat we 
hieraan vasthouden, maar dat we ook enige flexibiliteit in de gestelde regelingen 
willen zoeken om in bepaalde gevallen maatwerk te kunnen leveren. 

Het uitgangspunt bij het toetsen van initiatieven in het Enschedese buitengebied is 
de versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Het tegengaan van verdere verstening is 
daarom een belangrijk principe. Daarbij zijn, los van het feit dat bestaande bouw-
rechten gerespecteerd worden, een aantal uitzonderingen mogelijk:
de Rood voor Roodregeling en de Rood voor Groenregeling. Ook zijn er regelingen 
voor het veranderen van de functie van bestaande bebouwing: de VAB (Voorma-
lige Agrarische Bedrijfsbebouwing), waarbij in voormalige agrarische bebouwing 
gewerkt en gerecreëerd kan worden en in sommige gevallen ook gewoond. Voor 
nieuwbouw geldt dat er een toets moet worden gedaan in het kader van de Stede-
lijke Koers. Initiatieven van meer dan een wooneenheid worden afgewogen met het 
aanbod in de stad.

In dit hoofdstuk worden de regelingen Rood voor Rood, VAB en regels voor land-
goederen (Rood voor Groen) in hoofdlijnen beschreven. De volledige regelingen 
zijn te vinden in bijlage 1. Daarnaast geven we aan hoe we met wensen op het 
gebied van recreatie & toerisme, zorg en duurzaamheid willen omgaan.

4.1  De Rood voor Roodregeling
Rood voor Rood is gebaseerd op het volgende principe. Als in het buitengebied 
landschapsontsierende bedrijfsgebouwen worden afgebroken, kan de eigenaar het 
recht op een bouwkavel krijgen. Uit de waarde van de bouwkavel worden de sloop-
kosten, kosten van verwijdering van asbest en bepaalde advies-, onderzoeks- en 
plankosten betaald. Dertig procent van de gecorrigeerde vervangingswaarde van 
de gesloopte gebouwen mag de eigenaar behouden. Het restant van de opbrengst 
van de bouwkavel moet worden besteed aan maatregelen ter verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit. 

Privé-kant       Publieke kant 

Bouwkavel          Sloop landschapsontsierende schuren
           Investering in ruimtelijke kwaliteit of
           bijdrage in Fonds Versterking Buitengebied

De bouwkavel kan liggen op een boerenerf, aansluitend op bestaande dorpskernen 
of lintbebouwing of in het stedelijke gebied. Een bouwkavel heeft een standaard 
oppervlakte van 1000 m2 en er kan een woning van maximaal 750 m3 en een bijge-
bouw van maximaal 100 m2 worden gebouwd. 
De afspraken die de gemeente met de initiatiefnemer maakt, worden vastgelegd in 
een Rood voor Rood-overeenkomst die ter goedkeuring aan het college van Burge-
meester en wethouders wordt voorgelegd. Onderdeel hiervan zijn een beeldkwali-
teitsplan, een erfinrichtingsplan en een exploitatie-overeenkomst.

4
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4.2 Voormalige agrarische bebouwing (VAB)
De VAB-regeling heeft betrekking op het wijzigen van het gebruik van bestaande 
bebouwing. Dit heeft over het algemeen minder ingrijpende gevolgen voor de om-
geving dan het toevoegen van nieuwe bebouwing. Tegenover deze toevoeging van 
een nieuwe functie in het buitengebied, staat de tegenprestatie van het verbeteren 
van het erf. Deze toevoegingen kunnen zijn: wonen, werken, recreatie & toerisme 
of het geven van zorg.

Privé-kant       Publieke kant 
                                            
Nieuwe functie in VAB    Behoud waardevolle schuren,
       Verbetering erven
       Verbetering relatie met omgeving

De VAB-regeling kent een aantal verschillende toepassingen, waarbij verschil ge-
maakt wordt in het karakter van de schuur en de ligging. 

Boerenerf Niet op boerenerf
Waardevolle schuur Wonen, werken, recreatie 

& toerisme en zorg
Lichte vormen van recre-
atie & toerisme (over-
nachtingsmogelijkheden 
zijn uitgesloten)

Overige schuren Werken, recreatie & toe-
risme, zorg (excl. over-
nachten)

-----

Als een schuur als waardevol wordt beschouwd, is er de mogelijkheid deze om te 
bouwen naar een woning. Hierbij moet het karakteristieke uiterlijk van de schuur 
gehandhaafd blijven. De VAB regeling is in de bestemmingsplannen voor het bui-
tengebied opgenomen.
 

4.3. Regelingen voor landgoederen (Rood voor Groen) 
In Enschede zijn de laatste 150 jaar een groot aantal landgoederen ontstaan (zie 
ook hoofdstuk 2). Sinds het ontstaan van de eerste landgoederen is door vererving 
en gesplitste verkoop een versnippering ontstaan. Hierdoor is de relatie van veel 
landgoederen met het oorspronkelijke landgoed ruimtelijk niet meer te herleiden. 
Het beheer en onderhoud van landgoederen is, zeker in deze tijd, kostbaar en niet 
meer door alle eigenaren op te brengen. 

Om te voorkomen dat landgoederen verrommelen en daardoor van minder waarde 
voor het Enschedese buitengebied zijn er regelingen getroffen, de zogenaamde 
Rood voor Groenregelingen. 

De formats voor Rood voor Groen in Enschede zijn: 
• Regeling Buitenplaatsen
• De Nieuwe landgoederenregeling
• Landgoederen groter dan 10 ha
• Noaberpact

Regeling Buitenplaatsen
In deze gids hebben vijf landgoederen de aanduiding Buitenplaats (huis, tuin/park 
en landerijen samen) gekregen: Hooge Boekel, Zonnebeek, De Tol  Het Stroot 
en Smalenbroek. Het betreft hier landgoederen met voorname bebouwing en een 
parkachtige omgeving. Op deze Buitenplaatsen is nieuwe bebouwing ten behoeve 
van wonen, werken, geven van zorg, recreatie & toerisme mogelijk. De exploitatie 
van deze bebouwing dient om langjarig de kosten van het onderhoud van het land-
goed te dekken. De omvang van de bebouwing moet in balans zijn met de aan-
toonbare kosten van onderhoud van het landgoed, waarbij het huis is uitgezonderd.
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De Nieuwe landgoederenregeling
In Enschede bestaat de mogelijkheid om een nieuw landgoed te stichten: hierbij 
moet minimaal 10 ha landbouwgrond worden omgezet naar de landgoedstatus 
(= rangschikking onder de Natuurschoonwet). Nieuwe landgoederen moeten vol-
doen aan de eisen die de Natuurschoonwet stelt voor rangschikking. Dit betekent 
dat minimaal 30% van de ingebrachte landbouwgrond de bestemming natuur krijgt. 
Ten opzichte van de gids van 2010 is de gids op dit punt veranderd; de mogelijk-
heid om een nieuw landgoed te stichten op basis van 5 ha landbouwgrond is 
verlaten. Gedane toezeggingen op dit punt worden gestand gedaan mits binnen 1 
jaar na vaststelling van deze gids een overeenkomst met de gemeente is getekend.
Zie hiervoor Bijlage 4.

Bij een nieuw landgoed bestaat de mogelijkheid om nieuwe bebouwing toe te voe-
gen. Het gaat om een bouwmogelijkheid van minimaal 1000 m3 en maximaal  
1500 m3 met maximaal 500 m3 aan bijgebouwen, waarbij een beheergebouw is 
inbegrepen. Deze bebouwing mag de identiteit niet verstoren en de waarden op 
het gebied van landschap, natuur, toegankelijkheid en beleving moeten worden 
versterkt. De gemeente biedt ruimte voor nieuwe landgoederen, omdat deze een 
positieve bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en aan de realisering van na-
tuur-, landschaps- en recreatieve doelstellingen in het bijzonder. 

Landgoederen groter dan 10 ha
Landgoederen die al gerangschikt zijn onder de Natuurschoonwet kennen afge-
zien van de mogelijkheid om onder voorwaarden een beheergebouw op te richten, 
geen eigen ontwikkelingsmogelijkheden in de Gids Buitenkans. Zij kunnen wel 
samen met Regeling Buitenplaatsen, de Nieuwe landgoederenregeling, Rood voor 
Rood-initiatieven of de VAB-regeling, een bijdrage leveren aan maatschappelijke 
meerwaarde en op die manier in aanmerking komen voor nieuwe ontwikkelingen. 
Hier kun je spreken van een gebiedsontwikkeling. Dit geldt niet voor gronden die 
gelegen zijn binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS). 

Noaberpact
Een gebiedsgerichte aanpak heeft meerwaarde, omdat meerdere partijen in een 
gebied hun wensen in samenhang bekijken en op die manier makkelijker een kwa-
liteitsimpuls bereiken. In deze gids is de mogelijkheid van een Noaberpact in het 
leven geroepen (zie ook bijlage 1). Het gaat hierbij om een initiatief waarbij meer-
dere, in elkaars nabijheid gelegen eigenaren een gezamenlijk plan maken voor 
behoud en herstel van de cultuurhistorische en landschappelijke ontwikkeling van 
een gebied. Hierbij maken ze gebruik van een combinatie van de Rood voor Rood-
regeling, de Nieuwe landgoederenregeling, VAB-regeling, de regeling Landgoede-
ren groter dan 10 ha en de Regeling Buitenplaatsen. De overeenkomst waarin de 
verschillende afspraken staan om te komen tot een goede kwaliteitsimpuls voor de 
groene omgeving, wordt een Noaberpact genoemd.

Privé-kant       Publieke kant 

Nieuwe bebouwing t.b.v. wonen,  Instandhouding van de landgoederen
werken en zorg.    realisering van nieuwe natuur en  
      recreatief medegebruik

4.4. Regelingen voor recreatie & toerisme
Enschede wil groeien met zijn vrijetijdssector, maar dan wel op een manier die 
kwaliteit uitstraalt en bijdraagt aan een leefbare en duurzame stad (zie ook hoofd-
stuk 2). Enschede wil daarom inzetten op het behoud en versterken van (culturele) 
voorzieningen, en ook het stimuleren en faciliteren van ondernemers in deze sec-
tor. Het buitengebied leent zich erg goed voor kleinschalige functies op het gebied 
van recreatie en toerisme. 

Kamperen
In Enschede bevindt zich een aantal grotere campings en verschillende kleinscha-
lige campings (zogenaamde minicampings met maximaal 25 standplaatsen). 
Een nieuwe grotere camping is in Enschede niet wenselijk. Een uitzondering 
geldt voor een stadscamping voor toeristische overnachtingen in de stad of de 
stadsrand.
Overal in het buitengebied zijn landschapscampings met maximaal 25 toeristische 
standplaatsen - geen stacaravans - op of in ruimtelijke samenhang met een boe-

Afwijken 
hoeft geen 

verrommeling 
te zijn
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renerf toegestaan, met uitzondering van de ecologische hoofdstructuur (EHS). 
Deze campings moeten goed passen in het landschap. Om hinder voor de bedrijfs-
voering van het nabijgelegen agrarische bedrijf te voorkomen dient er op voorhand 
een verklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat er overeenstemming is over de 
exploitatie van de landschapscamping.
Om te voorkomen dat caravans er het gehele jaar - en dus ook in de winter - blijven 
staan, mogen landschapscampings geopend zijn vanaf de donderdag vóór Pasen 
tot en met de maandag na de herfstvakantie. Gedurende de sluitingstijd moeten 
alle kampeermiddelen, inclusief trekkershutten en overige tijdelijke voorzieningen, 
van de landschapscamping worden verwijderd. Hiermee verschilt de landschaps-
camping van de minicamping, waar de gebouwde voorzieningen wel mogen blijven 
staan.

Privé-kant       Publieke kant 

Realisatie landschapscamping    Recreatiemogelijkheid
op/nabij boerenerf    Verbeteren natuur en landschap

4.5 Zorg
De gemeente Enschede wil mantelzorgers in het buitengebied - letterlijk - meer 
ruimte bieden om langdurig zorg te geven. Het beleid van de Rijksoverheid heeft 
als doel de mensen die zorg nodig hebben en/of ouder worden, zo lang mogelijk 
zelfstandig te laten wonen. Mantelzorg is hierbij erg belangrijk. Wanneer de mantel-
zorger en degene die deze zorg ontvangt in elkaars buurt wonen, is de mantelzorg 
vaak effectiever en voor alle betrokkenen minder belastend. Op dit moment kan dit 
alleen via inwoning. Er is regelgeving in voorbereiding om de mogelijkheden voor 
huisvesting ten behoeve van mantelzorg te verruimen en te vereenvoudigen.

Vooruitlopend op deze wetgeving wordt het met deze gids mogelijk om in een 
bestaand bijgebouw een zorgappartement te realiseren. Met het realiseren van een 
zorgappartement ontstaat, in tegenstelling tot inwoning, een “gevoelige” functie 
buiten het woonhuis. En dat heeft gevolgen voor de milieuwetgeving. In dit geval 
mag er  geen sprake zijn van schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, 
in die zin dat deze bedrijven in hun ontwikkelmogelijkheden worden beperkt. 
De bewoning van het zorgappartement is niet van permanente aard. Deze vorm 
van ‘samenwonen’ kan als gevolg hebben dat men gezien wordt als een ‘huishou-
den’ en te maken krijgt met allerlei kortingen (op inkomen, huurtoeslag, zorgtoeslag 
et cetera). 

4.6 Duurzaamheid
Gemeente Enschede heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan (zie ook 
hoofdstuk 2). De doelstellingen richten zich aan de ene kant op het terugdringen 
van het energieverbruik en aan de andere kant op een toename van hernieuwbare 
energie. 
Het opwekken van hernieuwbare energie kent veel vormen en mogelijkheden: 
• Windenergie op land, zowel klein- als grootschalig
• PV-zonnepanelen voor elektriciteitsproductie op gebouwen of ‘vrije veld opstel-
 ling’, zowel klein- als grootschalig (zonneparken)
• Zonnecollectoren (verwarmingswater en warm tapwater)
• Biogas uit (alle) afvalstromen (inclusief mest) 
• Biogas uit gewassen
• Biobrandstoffen (onder andere uit pyrolyse) 
• Biomassaproductie
• Aardwarmte (gesloten en open systemen)
• Geothermie
• Niothermie en andere vormen van warmte-terugwinning (WTW) 
• Waterkracht (uit verval van water)

De meeste van deze vormen zijn ‘zichtbaar’ en hebben hun invloed op de omge-
ving. 
Het vaststellen van een ontwikkelingskader voor hernieuwbare energie voert te ver 
voor deze Gids Buitenkans. Het gaat hier om een regionale of stedelijke taak. In 
deze gids worden alleen de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen of 
-collectoren en windenergie beschreven. 
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Zonnecollectoren en zonnepanelen
Zonnecollectoren en zonnepanelen hebben een ruimtelijke impact. Over het alge-
meen geldt dat de panelen en collectoren zodanig geplaatst moeten worden dat ze 
zo min mogelijk opvallen. Er wordt verschil gemaakt tussen aanwending voor eigen 
gebruik en commercieel gebruik, evenals voor plaatsing op gebouwen en plaatsing 
op de grond.
Voor het plaatsen van zonnepanelen of -collectoren op het dak is over het alge-
meen geen vergunning nodig. 
Op basis van de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht kunnen panelen of 
collectoren vergunningsvrij worden geplaatst op een dak, zolang:
• De bijbehorende installatie voor het opslaan van het water respectievelijk het 
 opwekken van de elektriciteit een geheel vormt, of binnen in het betreffende ge

bouw wordt geplaatst.
• De collector of het paneel niet uitsteekt, direct in of op het dakvlak is geplaatst, 

en het dezelfde hellingshoek heeft als het dak (bij een schuin dak). 
• De collector of het paneel ten minste zo ver van de dakrand verwijderd is als de 

hoogte van het paneel (bij een plat dak).
• Er geen sprake is van een rijksmonument.

De intentie van de gemeente Enschede is om voor het plaatsen van panelen op 
de grond, de procedures om te komen tot een vergunning eenvoudiger te maken, 
zolang:
• Het gaat om installaties voor eigen gebruik tot een maximum oppervlakte van 
 50 m², of gerelateerd aan het energieverbruik van het bedrijf.
• Het dicht bij de woning of het bedrijf wordt geplaatst, tenzij uit het oogpunt van 
 ruimtelijke kwaliteit een andere locatie de voorkeur heeft.

Met het vaststellen van deze gids wordt een planologische procedure gestart waar-
mee de plaatsing van panelen op de grond of op een bedrijfsgebouw eenvoudiger 
wordt. 
Installaties met een omvang groter dan 50 m2 zijn doorgaans niet voor privégebruik, 
maar voor collectief of commercieel gebruik. De ruimtelijke invloed hiervan is groot 
en moet daarom goed afgewogen worden. Een landschapsplan en een hinderon-
derzoek in verband met schittering, moeten in de afweging worden betrokken. 
De gemeente staat in principe positief tegenover de realisatie van zogenaamdezon-
nepanelenvelden, zolang het gaat om locaties die dit ruimtelijk gezien aankunnen. 
Jaarlijks zal op grond van de aanvragen een evaluatie plaatsvinden, omdat de tech-
niek op dit punt zeer snel wijzigt en het beleid daaraan moet worden aangepast. 
Het is aan te raden bouwplannen ten behoeve van energieopwekking, van te voren 
met de Stadsbouwmeester te bespreken om teleurstellingen achteraf te voorko-
men. De Stadsbouwmeester heeft een spreekuur op dinsdag in het Stadskantoor.
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De volledige regelingen

A. Rood voor Roodregeling
Rood voor Rood is gebaseerd op het volgende principe. Als in het buitengebied 
landschapsontsierende bedrijfsgebouwen worden afgebroken, kan de eigenaar het 
recht op een bouwkavel krijgen. Uit de waarde van de bouwkavel worden de sloop-
kosten, kosten van verwijdering van asbest en bepaalde advies-, onderzoeks- en 
plankosten betaald. Dertig procent van de gecorrigeerde vervangingswaarde van 
de gesloopte gebouwen mag de eigenaar behouden. Het restant van de opbrengst 
van de bouwkavel moet worden besteed aan maatregelen ter verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit. 

Privé-kant       Publieke kant 

Bouwkavel     Sloop landschapsontsierende schuren
      Investering in ruimtelijke kwaliteit of
      bijdrage in Fonds Versterking Buitengebied

Af te breken bedrijfsgebouwen
Op een voormalig (meestal agrarisch) bedrijf moeten alle landschapsontsierende 
bedrijfsgebouwen worden afgebroken. Dit moet in principe 850 m2 zijn. Het weeg-
schaalmodel geeft de mogelijkheid om te anticiperen en meer gewicht te geven 
aan de te slopen meters. Dit zal gebeuren op het moment dat er leegstand is in het 
buitengebied. Minimaal 75% van de oppervlakte aan af te breken landschapsont-
sierende schuren moet zijn gelegen op één of twee erven binnen de gemeente 
Enschede, waarbij op beide erven alle landschapsontsierende schuren moeten 
worden afgebroken. De overige 25% kan eventueel elders binnen de gemeente 
worden gesloopt.
Het college van burgemeester en wethouders kunnen toestemming geven bedrijfs-
gebouwen te handhaven die van belang zijn voor het karakter van een erf. Beeld-
bepalende, cultuurhistorisch waardevolle en karakteristieke bedrijfsgebouwen en 
gebouwen die van essentieel belang zijn voor het karakter van een erf, mogen niet 
worden afgebroken.

Het mag duidelijk zijn dat de af te breken schuren niet herbouwd kunnen worden. 
Om te voorkomen dat op een locatie waar de bedrijfsgebouwen worden afgebroken 
opnieuw agrarische bedrijfsgebouwen worden gebouwd, zal het agrarisch bouw-
perceel uit het bestemmingsplan worden verwijderd of worden aangepast als een 
groot gedeelte van het bedrijf wordt voortgezet. De voormalige dienstwoning krijgt 
een woonbestemming. Verspreid liggende schuren met de bestemming “schuur” 
kunnen alleen worden ingebracht als die bestemming wordt geschrapt. 

Wanneer is er sprake van een boerenerf? 
De volgende aspecten zijn van belang voor de bepaling of er sprake is van een 
boerenerf:
• Verwantschap in bebouwing
• Ordening 
• Hiërarchie en verbondenheid van de elementen
• De agrarische achtergrond van het erf
• De erfinrichting en de erfbeplanting

Landschapsontsierend
Of de af te breken schuren landschapsontsierend zijn, wordt getoetst op de vol-
gende aspecten die in samenhang met elkaar worden beoordeeld: 
• Doen vorm, grootte en materiaalgebruik van de schuur afbreuk aan het land-

schap en/of aan de overige bebouwing op het erf of zijn directe omgeving?
• Past de schuur binnen het historisch gegroeide geheel van gebouwen op het erf 

of doet hij daaraan afbreuk?
• Is de schuur op zichzelf of in samenhang met de overige bebouwing cultuur- of 

bouwhistorisch van belang?
• Hoe is de algemene bouwkundige- en onderhoudstoestand?

Hoe oud moeten de schuren zijn?
Alleen schuren die ouder zijn dan 5 jaar komen in aanmerking voor de Rood voor 
Roodregeling.

BIJLAGE 1
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Aantal bouwkavels
Bij afbraak van in principe 850 m2 aan bedrijfsgebouwen, ontstaat het recht op één 
bouwkavel. Als er een veelvoud van 850 m2 aan bedrijfsgebouwen wordt gesloopt, 
kan een extra bouwkavel worden toegekend, wanneer hierdoor een grotere bij-
drage aan de ruimtelijke kwaliteit wordt geleverd mits er geen strijdigheid is met de 
Stedelijke Koers.

Oppervlakte bouwkavel
De bouwkavel kan standaard een oppervlakte van 1000 m2 hebben.

Situering bouwkavel
De situering van de bouwkavel kan:
a.  In principe op het boerenerf waar de bedrijfsgebouwen worden afgebroken.
b.  Op een ander boerenerf als het karakter van dat erf daardoor niet wordt 
 aangetast.
c.  Aansluitend op bestaande nederzettingen, zoals dorpskernen en lintbebouwing.
d.  In het stedelijk gebied.

Wanneer is er sprake van bestaande nederzettingen? 
Het begrip nederzetting kan worden omschreven als een verzameling gebouwen 
langs een weg in het buitengebied of bij een kruispunt van wegen. Meestal zijn 
deze gebouwen aan beide kanten van de weg aanwezig en met kleine afstanden 
tussen de bouwkavels. 
Bij de beoordeling of er sprake is van aansluiting op bestaande nederzettingen 
wordt deze omschrijving als uitgangspunt genomen. Daarbij moet er bij de neder-
zetting sprake zijn van een overwegende woonfunctie. Er wordt geen harde on-
dergrens gesteld in de gevallen waarbij sprake is van een bestaande nederzetting. 
Maar een minimum van vijf bestaande woningen is een redelijk uitgangspunt. 

Bebouwing op de bouwkavel
De bouwkavel mag worden bebouwd met een woning van maximaal 750 m3. Een 
gebouw met daarin een werk-, recreatieve- of toeristische functie met een inhoud 
van maximaal 750 m3, is ook toegestaan. Zowel bij een woning als bij een gebouw 
met een andere functie, is een bijgebouw tot een maximum van 100 m2 toegestaan. 
Als de woning of het gebouw met een andere functie binnen het stedelijk gebied 
wordt gebouwd, kan een hogere inhoudsmaat worden afgesproken die aansluit bij 

de omgeving waar wordt gebouwd. 
Uit de getaxeerde opbrengst van een Rood voor Rood-bouwkavel moeten de 
investeringen in de ruimtelijke kwaliteit worden betaald. Daarom wordt  de voor-
waarde gesteld dat zowel voor het erf waar de landschapsontsierende schuren 
worden afgebroken als voor de bouwkavel  een (erf)inrichtingsplan en een beeld-
kwaliteitsplan moeten worden gemaakt. In deze plannen moet zijn aangegeven hoe 
en waar de investering in ruimtelijke kwaliteit wordt gedaan Deze plannen moeten 
de instemming van de gemeente hebben. 

Financiële onderbouwing
De waarde van de kavel dient in evenwicht te zijn met de kosten van de sloop van 
de schuren en de investeringen in de ruimtelijke kwaliteit. 

Opbrengsten        Kosten 

Waarde van de bouwkavel   Sloopkosten
minus 30% Gecorrigeerde   Advies, plan, onderzoeks- en 
vervangingswaarde    legeskosten
van de gesloopte gebouwen   Investeringen in ruimtelijke 
       kwaliteit

Taxatie van de bouwkavel
De bouwkavel wordt door RMT gecertificeerde taxateurs van de gemeente ge-
taxeerd. Initiatiefnemer heeft het recht om zelf een taxatie te laten verrichten door 
een RMT gecertificeerd taxateur. Als deze taxatie meer dan 5% afwijkt van de 
gemeentelijke taxatie, wijzen initiatiefnemer en gemeente gezamenlijk een derde 
RMT gecertificeerde taxateur aan. De drie taxateurs brengen samen een bindend 
advies uit.

Gecorrigeerde vervangingswaarde
Bij de bepaling van de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt een standaard 
berekeningsmethode toegepast.
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Sloopkosten.
Voor de sloopkosten geldt een standaard bedrag van € 25,- per m2 exclusief BTW.  
Hieronder vallen niet de kosten van verwijdering van asbest. Deze kunnen af-
zonderlijk ten laste van de opbrengst van de bouwkavel worden gebracht, als de 
kosten niet op een andere manier worden vergoed. Voor de kosten van asbestver-
wijdering moeten minimaal twee offertes worden overlegd.
Bij de sloop van kassen geldt niet het standaard sloopbedrag per vierkante meter. 
Ook wordt rekening gehouden met de opbrengst van het gesloopte materiaal. Voor 
de reële kosten van deze sloop moeten minimaal twee offertes worden overlegd.

Advies-, onderzoeks-, plan- en legeskosten
Advies-, onderzoeks- en plankosten mogen op declaratiebasis, gezamenlijk tot een 
bedrag van maximaal € 15.000,- ten laste van de opbrengst van de bouwkavel wor-
den gebracht. Legeskosten ten behoeve van de wijziging van het bestemmingsplan 
mogen tot een bedrag van maximaal € 15.000,- ten laste van de bouwkavel worden 
gebracht. Advies-, onderzoeks-, plan- en legeskosten die alleen betrekking hebben 
op de bouw van de woning (of het gebouw met een andere functie) mogen niet ten 
laste van de opbrengst van de bouwkavel worden gebracht.

Kosten van bouwrijp maken van de bouwkavel
Kosten van het bouwrijp maken van de bouwkavel mogen niet ten laste van de 
opbrengst van de bouwkavel worden gebracht.

Investering in de ruimtelijke kwaliteit
De investering in ruimtelijke kwaliteit moet worden verantwoord in een erfinrich-
tingsplan en beeldkwaliteitsplan. Deze maken deel uit van de Rood voor Rood-
overeenkomst die met de gemeente wordt gesloten.

Als het niet mogelijk is om het bedrag in het eigen erf te investeren, bijvoorbeeld 
omdat de kwaliteit al goed is, zal afdracht aan het Fonds Versterking Buitengebied 
plaatsvinden of kan samenwerking met andere eigenaren worden gezocht (Noaber-
pact).

B. Voormalige agrarische bebouwing (VAB)
De VAB-regeling heeft betrekking op het wijzigen van het gebruik van bestaande 
bebouwing. Dit heeft over het algemeen minder ingrijpende gevolgen voor de om-
geving dan het toevoegen van nieuwe bebouwing. Tegenover deze toevoeging van 
een nieuwe functie in het buitengebied staat de tegenprestatie van het verbeteren 
van het erf. Deze toevoegingen kunnen zijn: wonen, werken, recreatie & toerisme 
of het geven van zorg.

Privé-kant       Publieke kant 

Nieuwe functie in VAB    Behoud waardevolle schuren,
       Verbetering erven
       Verbetering relatie met omgeving

De VAB-regeling kent een aantal verschillende uitwerkingen, waarbij onderscheid 
gemaakt wordt naar het karakter van de schuur en of het gelegen is op een boe-
renerf of niet. 
Van de aanwezige schuren moet 100 m2 per wooneenheid behouden blijven als 
“schuur”. De VAB-regeling geldt dus uitsluitend voor alle schuur-oppervlakte boven 
die 100m2. Als er twee wooneenheden aanwezig zijn op het erf, moet 2 x 100m2 als 
schuur overblijven.
Voor niet-waardevolle schuren op niet-boerenerven zijn geen mogelijkheden voor 
het wijzigen van de functie. 

Boerenerf Niet op boerenerf
Waardevolle schuur Wonen, werken, recreatie & 

toerisme en zorg
Lichte vormen van recreatie 
& toerisme (overnachtings-
mogelijkheden zijn uitgeslo-
ten)

Overige schuren Werken, recreatie & toerisme, 
zorg (excl. overnachten)

-----
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Waardevolle schuur
Een schuur is een waardevolle schuur als hij voldoet aan de volgende criteria:
• De schuur is gebouwd voor 1945 of 
• Is minimaal 50 jaar oud en heeft een uitzonderlijke architectonische of land-
 schappelijke waarde. 
• De schuur is in Twentse stijl gebouwd of heeft een belangrijke cultuur-
 historische betekenis.
• Als de schuur is verbouwd, is hij alleen nog waardevol als het oorspronkelijke 
 karakter van de schuur in de huidige vorm goed herkenbaar is. 
• Schuren op de rijks- of gemeentelijke monumentenlijst worden in ieder geval als 
 waardevolle schuur aangemerkt.

Overige schuren
Een schuur kan voor een VAB-regeling in aanmerking komen als
• Hij ouder is dan vijf jaar.
• Er een bouwvergunning voor afgegeven is of waarvoor op het moment van de 
 bouw geen vergunning was vereist.
• Bij een blijvend agrarisch bedrijf mogen de VAB-gebouwen een maximale 
 oppervlakte hebben van 300 m2.

Wanneer is er sprake van een boerenerf? 
De volgende aspecten zijn van belang voor de bepaling of er sprake is van een 
boerenerf:
• Verwantschap in bebouwing
• Ordening
• Hiërarchie en verbondenheid van de elementen
• De agrarische achtergrond van het erf
• De erfinrichting en de erfbeplanting

Wonen
Een waardevolle schuur kan een nieuwe functie als woonruimte krijgen, als:
• De karakteristieke waarden van de schuur behouden blijven.
• Hij een inhoud van minimaal 450 m3 heeft.
• Hij niet vergunningsvrij wordt uitgebreid.
• Het past binnen de milieuwetgeving. In de praktijk houdt dit in dat dit op of vlak 
 bij een agrarisch bedrijf niet mogelijk is, of op locaties waar de bodem verontrei-

nigd is, tenzij de bodem geschikt kan worden gemaakt door een bodemsanering. 

Werken, waaronder Recreatie & Toerisme
• Het kan gaan om vormen van bedrijven uit de categorieën 1 en 2 van de staat 

van inrichtingen, zolang het past binnen het sectorale beleid (detailhandel-, 
kantoren-, horeca-, prostitutie- en kansspelenbeleid.).

• Bij recht (staat in het bestemmingsplan)is bij agrarische bedrijven een boerderij-
winkel toegestaan tot max 100 m2 bruto vloeroppervlak voor eigen, zelfgemaak-
te producten.Deze mogelijkheid past ook bij woningen die in het bestemmings-
plan zijn aangeduid als “agrarisch wonen”en deze mogelijkheid op dit moment 
niet hebben.

• Uitsluitend in de voormalige schuur. Opslag of andere bedrijfsactiviteiten buiten 
de gebouwen zijn niet toegestaan. Bij recreatieve functies kan een uitzondering 
gemaakt worden voor activiteiten die naar hun aard niet inpandig kunnen plaats-
vinden.

Beeldkwaliteits- en erfinrichtingsplan
Bij elke VAB-aanvraag dient de initiatiefnemer een erfinrichtingsplan- c.q. beeld-
kwaliteitsplan in. Daarbij moet niet alleen de inrichting van het erf (inclusief de 
situering van parkeerplaatsen) worden aangegeven, maar ook het gebruik en 
het eventuele toekomstige gebruik van de bebouwing. Op basis van dit plan kan 
worden bepaald welke gebouwen gehandhaafd mogen of moeten worden en welke 
moeten worden afgebroken. Belangrijk bij de afweging is de waarde van de gebou-
wen voor het karakter van het erf en de inpassing van het erf in de omgeving. 
Voor VAB-wonen moet daarnaast aangetoond worden, bijvoorbeeld in een restau-
ratieplan, dat kan worden voldaan aan het Bouwbesluit zonder dat de karakteristie-
ke waarden van de schuur onaanvaardbaar worden aangetast. Daarnaast kan een 
rapport van de Monumentenwacht worden verlangd dat inzicht geeft in de bouw-
kundige staat van de schuur en dat laat zien dat de nieuwe functie gedragen kan 
worden door het gebouw, zonder dat daarvoor ingrepen nodig zijn die de karakte-
ristieke waarden onaanvaardbaar aantasten. 
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C. Regelingen voor landgoederen (Rood voor Groen) 
Om te voorkomen dat landgoederen verrommelen en daardoor van minder waarde 
voor het Enschedese buitengebied (zie ook hoofdstuk 2) zijn er regelingen getrof-
fen. 
De formats voor Rood voor Groen in Enschede zijn: Regeling Buitenplaatsen, de 
Nieuwe landgoederenregeling en mogelijkheden voor Landgoederen groter dan 10 
hectare. Deze regelingen bieden de mogelijkheid om bebouwing toe te voegen. 
De gemeente biedt deze ruimte omdat deze een positieve bijdrage levert aan de 
ruimtelijke kwaliteit en aan de realisering van natuur-, landschaps- en recreatieve 
doelstellingen in het bijzonder. 

Ten behoeve van het beheer van een landgoed kan het college van burgemeester 
en wethouders via de algemene afwijkingsregels vrijstelling geven voor het oprich-
ten van gebouwen tot een oppervlakte van maximaal 100 m² per landgoed als het 
landgoed een oppervlakte heeft van minimaal 10 ha en tot een oppervlakte van 250 
m² als het landgoed een oppervlakte van minimaal 20 ha heeft. Door de initiatief-
nemer moet worden aangetoond dat er een duidelijke noodzaak bestaat voor een 
beheergebouw en dat geen van de bestaande gebouwen op het landgoed beschik-
baar is of geschikt is te maken als beheergebouw. Bestaande bebouwing op het 
landgoed mag ten behoeve van gebruik als beheergebouw worden vervangen, als 
dit vanuit het oogpunt van beheer van het landgoed noodzakelijk is of wanneer 
daardoor de ruimtelijke kwaliteit van het landgoed verbetert.
Aan een vrijstelling wordt alleen medewerking verleend als het landgoed is openge-
steld voor publiek.

1) Regeling Buitenplaatsen
In deze gids hebben vijf landgoederen de aanduiding Buitenplaats (huis, tuin/park 
en landerijen samen) gekregen: Hooge Boekel, Zonnebeek, De Tol  Het Stroot 
en Smalenbroek. Het betreft hier landgoederen met voorname bebouwing en een 
parkachtige omgeving.
 
Op deze Buitenplaatsen is nieuwe bebouwing ten behoeve van wonen, werken, 
geven van zorg, recreatie & toerisme mogelijk. De exploitatie van deze bebouwing 
dient om langjarig de kosten van het onderhoud van het landgoed te dekken. De 
omvang van de bebouwing moet in balans zijn met de aantoonbare kosten van 
onderhoud van het landgoed, waarbij het huis is uitgezonderd. 

Privé-kant       Publieke kant 
                                            
Nieuwe bebouwing t.b.v. wonen,    Instandhouding van de 
werken, zorg, recreatie & toerisme   buitenplaats
         Openstelling van terreinen

Nieuwe bebouwing
De totale inhoud van de nieuwe bebouwing en/of uitbreiding van het bestaande 
hoofdgebouw, hangt af van de kosten van het beheer en onderhoud van de buiten-
plaats. 
Nieuwe bebouwing en uitbreiding moeten passen bij de historische structuur van 
de buitenplaats en ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw. Richtlijnen hiervoor 
zijn opgenomen op de ansicht voor buitenplaatsen, zie bijlage 2.
Op een buitenplaats kan herstel worden toegestaan van in het verleden aanwe-
zige, maar nu geheel of gedeeltelijk verdwenen bebouwing, zolang die bebouwing 
geschiedkundige of cultuurhistorische betekenis had en gelegen was binnen de 
parkachtige aanleg. Bij de realisatie van meerdere wooneenheden vindt er een 
toets plaats in het kader van de Stedelijke Koers.

Instandhouding van de buitenplaats
Aangetoond moet worden dat de inkomsten uit het gevraagde bouwvolume in 
evenwicht zijn met de kosten van beheer en onderhoud. De initiatiefnemer dient te 
garanderen dat de inkomsten uit de nieuwe bebouwing of de uitbreiding, blijvend 
ten goede komen aan het beheer van de buitenplaats.

2) Nieuwe landgoederen
In Enschede bestaat de mogelijkheid om een nieuw landgoed te stichten. Hierbij 
moet minimaal 10 hectare landbouwgrond worden omgezet naar de landgoedsta-
tus (= rangschikking onder de Natuurschoonwet). Nieuwe landgoederen moeten 
voldoen aan de eisen die de Natuurschoonwet stelt voor rangschikking. Dit bete-
kent dat minimaal 30% van de ingebrachte landbouwgrond de bestemming natuur 
krijgt. 
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Bij een Nieuw landgoed bestaat de mogelijkheid om nieuwe bebouwing toe te 
voegen. Het gaat om een bouwmogelijkheid van een hoofdgebouw van minimaal 
1000 m3 en maximaal 1500 m3 met maximaal 500 m3 aan bijgebouwen, waarbij een 
beheergebouw is inbegrepen.
Deze bebouwing mag de identiteit niet verstoren en de waarden op het gebied van 
landschap, natuur, toegankelijkheid en beleving moeten worden versterkt. 

De gemeente biedt ruimte voor Nieuwe landgoederen, omdat deze een positieve 
bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en aan de realisering van natuur-, land-
schaps- en recreatieve doelstellingen in het bijzonder. 
Nieuwe landgoederen hebben een maatschappelijke meerwaarde, die vooral tot 
uiting komt in de volgende aspecten:
• Het landschap wordt versterkt.
• Er komt bos of heide bij.
• Groenstructuren worden versterkt.
• De ecologische structuur wordt versterkt.
• De natuurwaarden worden vergroot.
• De recreatieve structuur wordt versterkt.
• De mogelijkheden voor recreatief medegebruik worden versterkt.
• Er komt meer belevingswater en de retentiemogelijkheden worden vergroot.
• Er wordt een bijdrage geleverd aan de plattelandsvernieuwing.
• De woningmarkt wordt verbreed.
• Beheer van groenelementen is geborgd.

Privé-kant       Publieke kant 
 
Nieuw landgoed met nieuwe   Nieuw landgoed met nieuwe/
bebouwing    verbeterde natuurwaarden
Fiscale voordelen obv    en verbeterde openbare toegankelijkheid
de Natuurschoonwet

Waar wel en waar niet?
Nieuwe landgoederen zijn vooral bedoeld om de natuur en het landschap in het 
buitengebied en de toegankelijkheid van het buitengebied te versterken. Een land-
goed in het kader van de Natuurschoonwet bestaat voor minimaal 30% uit natuur. 
Dit betekent dat in principe 70% als landbouwgrond in gebruik blijft en voor eigen 
gebruik door de eigenaar wordt benut of voor andere gebruikers beschikbaar is 
door het in pacht uit te geven. De vorming van een Nieuw landgoed betekent dus 
niet dat alle grond aan de landbouw wordt onttrokken.

Oppervlakte
Een Nieuw landgoed moet bestaan uit een oppervlakte van minimaal 10 ha, beho-
rend aan één eigenaar. Het moet gaan om 10 ha aaneengesloten landbouwgrond 
die op het tijdstip van de aanvraag niet onder de Natuurschoonwet is gerangschikt. 
Houtwallen, houtsingels, solitaire bomen, bosjes van minder dan 10 are en wate-
ren van minder dan 10 are mogen worden meegerekend bij de berekening van het 
aantal hectares. Het aaneengesloten zijn van landbouwgronden wordt niet verhin-
derd door wegen, spoorlijnen en beken.    
Grond die al een keer in aanmerking is genomen voor het verlenen van toestem-
ming voor de aanleg van een Nieuw landgoed, kan niet nog een keer worden 
ingebracht bij een verzoek voor een Nieuw landgoed.

Bebouwing
De op te richten bebouwing is gebonden aan maximale en minimale inhoudsma-
ten. Op een Nieuw landgoed mag de volgende bebouwing worden opgericht: een 
hoofdgebouw van minimaal 1000 m3 en maximaal 1500 m3 en een bijgebouw van 
100 m². Voor het beheer van het landgoed kan onder de gestelde voorwaarden een 
beheergebouw worden opgericht via een vrijstelling van het bestemmingsplan op 
grond van de algemene afwijkingsregels. 
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Functies in de gebouwen
In de gebouwen mogen de volgende functies worden uitgeoefend:
1. Wonen: bij een gebouw van minimaal 1000 m3 zijn maximaal twee zelfstandige 

woningen toegestaan. In een gebouw van 1500 m3 of meer zijn maximaal drie 
zelfstandige woningen toegestaan. 

2. Daarnaast zijn ook functies zoals aangegeven bij de VAB-regeling mogelijk. 

Rangschikking onder de Natuurschoonwet
Het Nieuwe landgoed moet voldoen aan de eisen van de Natuurschoonwet en 
moet worden voorgedragen voor rangschikking onder deze wet. Voor de afgifte van 
een omgevingsvergunning zal de initiatienemer een beschikking van de Natuur-
schoonwet moeten hebben. Het moet gaan om een beschikking waarin de verplich-
ting tot openstelling van 90% van het landgoed is opgenomen. 

Aanleg nieuwe natuur
De oppervlakte van de in te richten natuur en het landschap is, afhankelijk van de 
gewenste landschappelijke ontwikkelingsrichting, minimaal 30%. 
Een bos vraagt om meer verdichting dan het kleinschalige landschap. En heide 
is gebaat bij grotere aaneengesloten gebieden. Jonge veldontginning-boerenland 
bestaat juist uit meer open agrarische grond. Zie voor de landschappelijke ontwik-
kelingsrichting de kaart in bijlage 2.

De aanvraag door een initiatiefnemer voor een Nieuw landgoed moet bestaan uit: 
een beeldkwaliteitsplan, een bouwplan voor het gebouw of de gebouwen, een 
inrichtingsplan voor de tuin en het overige terrein, een document waarin de juridi-
sche vormgeving van het eigendom is opgenomen en een exploitatieopzet voor 
onderhoud en beheer van het gehele landgoed. Bij de planontwikkeling moeten 
een erkend architect en een erkend landschapsarchitect worden betrokken. De 
stadsbouwmeester dient aan het begin van het proces te worden geraadpleegd.
In de aanvraag moet worden aangegeven welke doeleinden met het nieuwe land-
goed worden beoogd en wat de maatschappelijke meerwaarde is. Deze maat-
schappelijke meerwaarde van het Nieuwe landgoed moet tot uiting komen in één 
of meerdere van de aspecten natuur, landschap, recreatie, water, architectuur en 
milieu.

Geen recht op subsidie voor aanleg en beheer 
Voor de aanleg van het Nieuwe landgoed en voor het beheer gedurende 30 jaar na 
aanleg, kan geen gebruik worden gemaakt van de regeling voor groene en blauwe 
diensten  of van gemeentelijke subsidieregelingen, tenzij het daarvoor benodigde 
bedrag wordt gestort in het Fonds Versterking Buitengebied Enschede.

3) Bestaande landgoederen groter dan 10 ha en niet zijnde Buitenplaatsen
Landgoederen die al gerangschikt zijn onder de Natuurschoonwet kennen afgezien 
van de bouw van een beheergebouw, geen eigen ontwikkelingsmogelijkheden in 
deze gids. Zij kunnen wel samen met Buitenplaatsen, Nieuwe landgoederen, Rood 
voor Rood-initiatieven of VAB-gebouwen een bijdrage leveren aan een maatschap-
pelijk meerwaarde en op die manier in aanmerking komen voor nieuwe ontwikkelin-
gen. Hier kun je spreken van een gebiedsontwikkeling. Dit geldt niet voor gronden 
die gelegen zijn binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS).
Een gebiedsgerichte aanpak heeft meerwaarde, omdat meerdere partijen in een 
gebied hun wensen in samenhang bekijken en op die manier makkelijker een kwa-
liteitsimpuls bewerkstelligen. In deze gids is de mogelijkheid van een Noaberpact in 
het leven geroepen. 
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BIJLAGE 2
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Kwaliteitskader Gebiedskenmerken: richtlijnen en inspiratie  
voor ruimtelijke kwaliteit

Inleiding
Of een initiatief kan doorgaan hangt ook af van het effect op de ruimtelijke kwaliteit. 
De omgevingsvisie van de provincie Overijssel omschrijft “ruimtelijke kwaliteit” als: 
Het resultaat van menselijk handelen en natuurlijke processen dat de ruimte ge-
schikt maakt en houdt voor wat voor mens, plant en dier belangrijk is. De ruimtelijke 
kwaliteit van een ontwikkeling wordt bepaald door de gebruikswaarde, de land-
schappelijke, de ecologische en cultuurhistorische waarde. In deze bijlage gaat het 
vooral over de interpretatie van de landschappelijke waarden. Cultuurhistorische en 
ecologische waarden hangen daar nauw mee samen.
Het buitengebied van Enschede kenmerkt zich door afwisseling van het kleinschali-
ge agrarische oude-hoeven-landschap, grootschalige agrarische veldontginningen, 
bossen, beken en buitenplaatsen. Het landschap is gevormd in een lange periode 
van agrarische ontginning en agrarisch gebruik en daarnaast door landgoedont-
wikkeling door textielfabrikanten. Meer recent drukt ook de toenemende bewoning 
door ‘burgers’ haar stempel op het landschap.
In paragraaf A wordt dieper ingegaan op de ontstaansgeschiedenis, omdat deze 
belangrijk is voor de waarde van het huidige landschap. De landschappelijke identi-
teiten hangen samen met de verschillende manieren van ontginning en gebruik van 
gebieden. Deze identiteiten zijn op veel plaatsen in het buitengebied nog goed te 
herkennen. Maar het onderscheid tussen de verschillende landschapstypen is, zo-
als overal in Nederland, kleiner geworden en daardoor is het totale landschap min-
der afwisselend geworden. Deze uniformering van het landschap en bijbehorend 
verlies van historische waarde, keren we door juist de verschillende identiteiten te 
verhelderen. Dat staat, samen met de versterking van de ecologische kwaliteit van 
het landschap, aan de basis van onze visie op het landschap en op de ruimtelijke 
kwaliteit. 

Met behulp van deze bijlage kunnen de vragen over landschap en cultuurhistorie 
beantwoord worden. De hoe-vraag is in de gids een heel belangrijke. Hoe wordt 
het land ingericht? Hoe ziet een erf eruit? Welke bebouwing past bij het buitenge-
bied? Daar geven we in woord en beeld (oftewel ansichten) in paragraaf B zo goed 
mogelijk antwoord op.

“Passend in het landschap” betekent niet dat er perse moet worden teruggegrepen 
op de historie. Ook moderne bebouwing kan als passend worden beschouwd. Om 
dat te illustreren staan in paragraaf C voorbeelden. In paragraaf D helpen we u op 
weg bij het opstellen van een erfinrichtingsplan.

Deze bijlage is als volgt opgebouwd: 
A. Ontstaansgeschiedenis landschap
B. Landschapstypen en ansichten
C. Voorbeelden landelijke bebouwing
D. Erfinrichting

BIJLAGE 2



42Buitenkans 2014  |  Gids voor het buitengebied

A. Ontstaansgeschiedenis van het landschap

Inleiding
Het landschap toont haar geschiedenis. Het is het resultaat van de wisselwerking 
tussen natuurlijke gesteldheid en menselijk handelen. Als gevolg van de veel lagere 
dynamiek in het buitengebied zijn veel historische waarden behouden gebleven.
Bepalend voor Enschede is de ligging op de stuwwal van Oldenzaal. Op de stuw-
wal ontspringen veel beken die in oostelijke richting naar de Dinkel en in westelijke 
richting naar de Regge stromen. Door de ligging op en tegen de stuwwal, zit er veel 
hoogteverschil in het landschap. Daarnaast komen er slecht doorlatende bodemla-
gen vlak onder de oppervlakte voor. Beide factoren dragen bij aan een diversiteit in 
milieuomstandigheden: hoog, laag, droog, nat. Deze omstandigheden bepaalden 
tot laat in de negentiende eeuw de ontginningsmogelijkheden en staan zo nog 
steeds aan de basis van het landschap zoals wij dat nu kennen.

1) Het oude cultuurlandschap
Hoewel het gebied rond Enschede al vanaf de prehistorie bewoond wordt, zijn pas 
vanaf de middeleeuwen permanente akkers op de hoger gelegen zandgronden in 
gebruik genomen. Deze dekzandruggen zijn van nature voedselarm en schraal. 
Om ze geschikt te maken voor de landbouw werd een systeem van plaggen-
bemesting toegepast (potstalsysteem). Op de woeste gronden in de omgeving liet 
men schapen grazen en werd heide geplagd. Plaggen vermengd met mest uit de 
potstal werden op de landbouwgronden gebracht. Hierdoor ontstonden karakteris-
tieke dikke esdekken op de akkers. 
Naast de grote dekzandruggen werden ook kleinere dekzandkoppen in cultuur 
gebracht, de zogenaamde kampen. Zowel op de grote essen (die gezamenlijk in 
gebruik waren) als op de éénmansessen zijn deze eslagen te vinden. Rondom 
essen en kampen werden veekeringen aangelegd in de vorm van houtwallen of 
houtsingels. Die beschermden de landbouwgewassen tegen vee en wind. Dit 
patroon is nog altijd zichtbaar. Om het gebruik van de woeste gronden te reguleren, 
verenigden de boeren zich in organisatie die afspraken maakten over beweiding en 
afplagging van de woeste gronden. Deze organisaties werden in Twente marken 
genoemd. Voorbeelden in Enschede zijn de Eschmarke en de Lonnekermarke.

2) Het jonge ontginningslandschap
Aan het eind van de 19e eeuw kwam er na honderden jaren plaggenbemesting een 
verandering in het landbouwsysteem. Er kwam kunstmest op de markt, waardoor 
het bemesten met plaggen niet meer nodig was.
Voorheen hadden de marke-gerechtigden het gebruiksrecht op de woeste gronden 
die aan hun landbouwpercelen grensden (voor afplagging en beweiding). Deze 
rechten werden losgelaten waardoor de gronden konden worden vrijgegeven. 
Veel rijke stedelingen hadden belangstelling voor die gronden. Zij zagen ze als 
een goede investering van hun (textiel)winsten en konden zo een buitenplaats of 
landgoed realiseren. Deze liggen verspreid en vaak op korte afstand rond de stad. 
Elke buitenplaats heeft zijn eigen stijl van (park)aanleg. Ook beplantten veel grond-
eigenaren hun percelen met naaldhout ten behoeve van de houtproductie. Na het 
rooien van de bomen op een aantal percelen werden de gronden geschikt gemaakt 
voor akkerbouw en beweiding. De grote ontginningen kwamen pas na een nieuwe 
modernisering in de agrarische sector, waardoor het mogelijk werd grotere opper-
vlakten grond mechanisch te ontginnen. Hierdoor trad zowel een bedrijfsmatige als 
een ruimtelijke schaalvergroting op.

3) Het hoogveenlandschap 
Het Aamsveen in het zuidoosten van de gemeente was vroeger van belang als 
veenwinningsgebied voor de productie van turf. Hoewel zo’n zestig procent van 
het veen is verdwenen, heeft het landschap nog duidelijk de kenmerken van een 
veenlandschap. Het veen wordt afgewisseld met opslag van ruwe en zachte berk, 
ratelpopulier, wilg en zomereik.

4) Het huidige landschap
Het huidige landschapsbeeld van de gemeente is erg afwisselend. Dat komt 
door de hoogteverschillen, de afwisseling van regelmatige en onregelmatige wegen- 
en kavelpatronen en door de afwisseling van open en besloten gebieden.
Delen van de grote karakteristieke essen zijn verdwenen door de uitbreidingen van 
de stad, zoals de Noorder Esch. Ook de beplanting heeft veel veranderingen onder-
gaan. Zo is veel beplanting verdwenen, bijvoorbeeld in de omgeving van Lonneker. 
Maar er is door nieuwe beplanting op de ontginningsgronden ook juist een zekere 
verdichting van het landschap opgetreden, bijvoorbeeld in de Zuid Eschmarke. Ver-
spreid over de gemeente liggen diverse landgoederen en buitenplaatsen, die bestaan 
uit houtopstanden met daarin opgenomen opstallen, parken en bijbehorende erven.
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B Landschapstypenkaart en ansichten

In verschillende delen van het buitengebied zijn vergelijkbare onderdelen van het 
landschap terug te vinden. Dit zijn gebieden met dezelfde kenmerken en een dui-
delijke eigen identiteit. Wij noemen dit landschapstypen. Onder andere met behulp 
van de “cultuurhistorische atlas” zijn de landschapstypen benoemd en op een kaart 
gezet. Deze landschaps-typenkaart vormt zo weer de basis voor de ansichten die 
allemaal een landschapstype of een onderdeel daarvan verbeelden. 

De onderscheiden landschapstypen zijn: 
• Oude hoevenlandschap met daarin de essen en oude erven.
• Landgoederen, te onderscheiden in buitenplaatsen, boerenlandgoed en 
 boslandschap.
• Veldontginningen.
• Beken en matenlandschap.
• Hoogveenlandschap. 

De ansichten
De ansichten geven in woord en beeld de karakteristieken van de verschillende 
landschapstypen weer. Maar elke indeling doet de werkelijkheid te kort. Ansichten 
vormen daarom geen dictaat maar zijn richtingwijzers voor landschappelijke kwali-
teit. Ze bieden ruimtelijke ingredienten voor maatwerk. Ze zijn bedoeld als bron van 
inspiratie en als toetsingsinstrument bij de beoordeling van plannen op de ruim-
telijke kwaliteit in het buitengebied. Ze definieren zo goed mogelijk de landschap-
pelijke identiteit. Een korte opsomming van kenmerken, diverse schetsen, foto’s 
en vogelvluchten geven helderheid over de identiteit van het landschap. Er zijn 
bovendien twee symbolen opgenomen, die aangeven van welke ontwikkelingen we 
“blij”danwel triest worden. Voor burgerwoningen is een aparte ansicht opgenomen. 
Burgerwoningen zijn niet gebonden aan een landschapstype. 

We onderscheiden de volgende ansichten:  
1 Oude Hoevenlandschap
1a  Oude Hoevenlandschap - Oude erven
2    Landgoederen
2a Landgoederen - buitenplaatsen
2b Landgoederen - boerenlandgoed
2c Landgoederen - boslandschap 
3 Veldontginning - algemeen en nieuwe erven
4 Beken en matenlanden
5   Hoogveenlandschap
6   Burgerwoningen 
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Landschap kort beschreven
• Behalve op de essen: kleinschalige grillige verkaveling, deels 
 omzoomd door houtwallen
• Essen zijn opvallende grote ruimten in het landschap 
• Wegen veelal krom,  zich voegend naar de erven, soms over erf
• Beek kronkelend door het landschap
• Kampen (eenmansessen) aanwezig
• Bouwland hogerop, weiland bij de beek
• Afwisseling van coulissen (houtwal, bosjes en lanen) en open 
 ruimtes
•  Microrelief door essen & kampen, soms in de vorm van steilrand

Es
• Bolle, hoge ligging
• Zeer oud waardevol esdek
• Onbeplant, m.u.v. een enkele zeer oude boom
• Soms gedeeltelijk, soms geheel omgrensd door een rand van 
 oude boerderijen, erfbossen en houtwallen
• Onregelmatige blokverkaveling, weinig verharde wegen
• Grote dakvlakken achter de kim van de es of de kamp
•  Ontbreken van permanente perceelsscheidingen op es
 

Het oude hoevenlandschap, of ook wel 
kampen/essenlanschap genoemd, is het 
oudste landschapstype. 

De dragers zijn essen, kampen, oude 
erven (al dan niet geclusterd) en weide-
gronden langs beken. 

De oude erven zijn zeer bepalende 
onderdelen en hebben een eigen ansicht 
gekregen.

Bekende  essen zijn: Lonnekeres en de 
Usseleres / 

Ansicht 1 - Oude Hoevenlandschap

Landschap & bebouwing
• Oudste erven aan de rand van de es
• Erven geclusterd (knooperf),  in krans rond een es, langs een beek of 
 solitair
• Essen en kampen liggen hoger dan erven
• Dakvlakken over de es heen zichtbaar, 
• Erven tegen een achtergrond van groen (bv. erfbos)
• Stap van openbaar naar prive via open tuinelement: 
 boomgaard, moestuin, haag of boomgroepen
• Het erf niet afgescheiden van de omgeving, 
• Erven binnen een cluster verbonden door groene elementen
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Herstel oude groenstructuren
Pleksgewijs randen essen/kampen verdichten
Verbetering historische erfinrichting/beplanting
Verrassende doorkijkjes
Verbetering toegang en beleving
Beheer en onderhoud van landschapselementen
Veiligstellen oude karakteristieke bebouwing
Kamp/es met graan
Inheemse boomsoorten en korte gewassen
Steilranden herstellen
Versterken manifestering es door groenrand
Huizen die bij het platteland horen


• Grote volumes bos & grote open ruimtes
• Egalisering / vergraven es
• Rechttrekken percelen
• Lange rechte lijnen
• Huizen die in de stad thuis horen
• Overdadige versiering
• Grote bouwvolumes naast het hoofdgebouw
• Verwijderen coulissenstructuur
• Kanaliseren beken
• Bomen, kwekerij, bebouwing of waterpartij op es
• Afsluiting van wegen over erven
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Kenmerken
• Een samenhangend ensemble van boerderij (woonhuis en schuren) 
 en erfbeplanting
• Grote museale kwaliteit; monumentale bomen & oude gebouwen
• Nonchalante groepering van gebouwen
• Voorkant van de bebouwing van de weg af richting landerijen (kamp)
• Erfbos met eikenbomen
 

Ansicht 1a - Oude Hoevenlandschap - Oude erven

Bebouwing en erf
• Verschil in voor- en achtererf
• Geschiedenis afleesbaar in architectuur van de bebouwing
• Rode, soms grijze, grote dakgevels met witte daklijsten 

(en houten topgevels)
• Weinig afgebakende priveruimte
• Detaillering cultuurhistorisch
• Functionele erfinrichting, weinig versiering
• Boomgaard, moestuin, hagen, eikenbos en een enkele solitair 

zijn kenmerkend
• Hoofdhuis en kop van de schuur kennen ornamentiek

Drie karakteristieke typen:
• Eserven in krans rondom een grote es.
• Ervencluster (knooperven) nabij een es 
 of kamp.
• Incidenteel solitaire oude erven bij oude 
 kamp in jongere veldontginning op 
 stuwwal.
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Verbetering erfinrichting
Historische kwaliteit verbeteren
Gebruik inheemse boomsoorten
Versterken erfbeplanting
Uitbouw erfbeplanting horend bij bebouwing (groene voet)

	
• Afgebakende prive-tuinen
• Afscheiding door hekken / hoge hagen
• Grote gazons
• Exoten als gekozen boomsoort
• Veel bouwkundige versiering
• Overdadig hekwerk, verlichting
• Verkleining tot burgererf

Bouwvolume (uit welstand)
•  het boerenerf moet uit een ensemble van losse bouwvolumes bestaan 
•  volumes moeten enkelvoudig en rechthoekig zijn met een, bij voorkeur geknikt, zadeldak en lage goot 
•  uitbreiding van volumes kan plaatsvinden door een klein bouwvolume bij wijze van opkamer aan de 

voorzijde van het hoofdgebouw te plaatsen of door schuren op dezelfde rooilijn aan elkaar te schake-
len, waarbij ze als onderscheidbare subvolumes samen een gebouw vormen 

Gebouw 
•  gebouwen moeten van een boerderij type zijn; generieke nieuwbouw wijktypologieën, 

flats en andere stedelijke bouwvormen zijn niet toegestaan 
•  kleuren moeten een rustig natuurlijk palet vormen en passen in het landschapsbeeld 
•  gebouwen, vooral woonhuizen, moeten (bescheiden) verfraaid zijn met mooie 
 details in het metselwerk boven de ramen of in de nokken 
•  aanpassingen en toevoegingen moeten de architectonische kwaliteit van het gebouw evenaren en 

passen in stijl, detaillering, kleur- en materiaalgebruik

Erf (uit welstand)
•  gebouwen moeten in een losse, informele schikking op het erf staan, zodat de bouwvolumes samen 

een ruimtelijke eenheid vormen 
•  het woonhuis mag op het erf niet rechttoe-rechtaan op de weg zijn georiënteerd 
•  gebouwen op een erf moeten een ‘familie’ vormen door overeen komst in bouwstijl of kenmerkende 

details zoals schuine, witte daklijsten 
•  gebouwen op een erf moeten harmoniëren in materiaal- en kleur gebruik 
•  erfscheidingen moeten een eenvoudige, open landelijke vorm met esthetische kwaliteit hebben 

die bijdraagt aan het landschapsbeeld 
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Korte beschrijving
Een landgoed is in eerste instantie een economische eenheid en 
is veelal samengesteld uit verschillende onderdelen (bos, park/
tuin, villa, agrarische grond, heide) Er zijn landgoederen in soorten 
en maten. Ze zijn als nieuwe ruimtelijke identiteit op onontgonnen 
gebied gelegd of ze hebben zich al bij hun aanleg meer gevoegd 
naar het agrarisch cultuurlandschap.

We onderscheiden :
Buitenplaats (parkdeel en villa)
Boslandgoed (aanzienlijk bosdeel)
Boerenlandgoed  ((soms villa, maar ook boerderij, agrarisch gebruik 
in meer ontworpen esthetische setting)

Ansicht 2 – Landgoederen

Voorbeelden in Enschede:
• Landgoed ‘t Welna
• Landgoed ‘t Hoge Boekel
• Landgoed Smalenbroek
• Landgoed Groot Stokhorst
• Landgoed Brunink
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GeBouw (uit welstand)
• gebouwen moeten landgoedwaardig zijn, generieke nieuwbouw wijktypologieën, 
 flats en andere stedelijke bouwvormen zijn niet toegestaan.
• bebouwing moet voldoen aan de hoogste esthetische kwaliteit
• bouwplannen moeten van een buitengewone aandacht voor architectuur, 
 materialen en detaillering getuigen
• alle zijden van een gebouw moeten van hoge esthetische kwaliteit zijn en een 
 positieve rol spelen in het landschapsbeeld
• ieder gebouw is aan alle zijden ruimtelijk in het park gehecht in een vorm en 
 mate die recht doet aan de rol en waarde van het gebouw in het totale landgoed

Erf (uit welstand)
•  erfscheidingen moeten van esthetische kwaliteit zijn en een eenvoudige lande-
 lijke vorm hebben die bijdraagt aan het landschapsbeeld 
•  erfscheidingen moeten de verweving van het erf in het landschap versterken en een onderscheid 

maken in voorerf (meer versierd en tuinachtig, bijvoorbeeld haag of mooi landhek) en achtererf (meer 
landelijk, bijvoorbeeld singel of houtwal die vanuit land doorloopt op erf) 

	
Duurzame instandhouding van natuur, bos, het park, het ensemble 
en de landgoedbebouwing

	
• Aantasting authentieke kenmerken landgoederen
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Landschap kort beschreven
• Buitenplaats - esthetisch ontworpen ruimtelijke eenheid van 
 landschap en gebouwen
• Het gebouw is een onderdeel van de ruimtelijke compositie
• Ruimtelijke sequenties (kleinere en grotere samenhangende ruimtes) 
 in een ontworpen ruimtelijke compositie
• Onderdeel van groter geheel, landgoed met boscomplexen, 
 lanenstructuren en agrarische gronden
• Beperkte toegang van het privedeel, wel hoge beleefbaarheid
• Beleefbaarheid park en huis door zichtlijnen vanuit omgeving
• Doorgaande wandelroutes
• Veelal vastgehecht in z’n omgeving via de lanen en het bos
• De boomkeuze bestaat soms ook uit exoten

Ansicht 2a - Landgoederen- Buitenplaatsen

Bebouwing
• Hoofdmoot is groen, bebouwing ondersteunt het groen
• Samenhang en hiërarchie in de bebouwing; hoofdbebouwing 
 aanwezig
• Bebouwing in groene lobben of kamers
• Landhuis gecomponeerd als decorstuk in de ruimteopbouw en 
 heeft een hoge architectonische kwaliteit
• Huis met een aangelegd park, esthetisch ontworpen
• Herkenbare vormentaal (bv Engelse landschapsstijl)
• Beken vaak onderdeel van tuinontwerp
• Waterpartij aanwezig
• Ontworpen ensemble van gebouw en open ruimte

Buitenplaatsen zijn onderdeel 
van de ansicht Landgoederen. 

Enkele voorbeelden zijn:
• Het Stroot
• Het Zonnebeek
• Welna
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• Verbetering toegankelijkheid en beleving
• Verbetering ecologische waarde
• Verbeteren van de zichtlijnen voor de omgeving
• Vorm van beheer welke gericht is op behoud v.h. Park

	
• Nieuwe gebouwen die het hoofdgebouw overstemmen
• Bebouwing die de ruimtelijke opzet van het park verstoort, 
 doorbreking van ensemble
• Bebouwing die het landgoed opdeelt in stukken en niet ruimtelijk 
 continu laat bebouwing die niet past in het landelijk gebied
• Aantasting historisch parkontwerp
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Ansicht 2b – Landgoederen - Boerenlandgoed

Landschap kort beschreven
• Landgoed in agrarische setting en gebruik, voegt zich naar 

agrarisch cultuurlandschap
• Veelal verwantschap met oude hoevenlandschap
• Grotere eenheden bos dan in louter agrarisch hoevenlandschap
• 19e eeuwse verkaveling nog aanwezig; intimiteit/kleinschaligheid 

van voor de ruilverkavelingen
• Er is een hoofdlaan aanwezig
• Goede toegankelijkheid
• Het erf middelpunt van een samenstel van agrarische gebruiks-

ruimtes, een spin in een web
• Situering van de bebouwing doet mee in het ontwerp van het 

boerenlandgoed
• Open ruimtes en bebouwing vormen ensembles
• Ecologisch waardevol door afwisseling en diversiteit
• Enkele ontworpen landschapselementen, bv. lanen of boomgroepen

Bebouwing & erf
• Bebouwing heeft een agrarische uitstraling
• Geen siertuin maar een gebruikstuin; ondergeschikt aan open ruimtes 
 binnen het landgoed
• Zware boomgroep centraal in de open ruimte
• Boomgaard & erfbos meestal aanwezig
• Bebouwingscluster staat aan het einde van de  toegangslaan
• Een ensemble van gebouwen vormt de kern van het landgoed
• Verwantschap in bebouwing (dakvorm, kleur ed)
• Er is 1 hoofdmassa aanwezig met vazalgebouwen

Boerenlandgoederen zijn 
onderdeel van de ansicht 
Landgoederen. 
Enkele voorbeelden zijn:
• Het Brunink
• De Kuper
• Hof Espelo
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• Verbeteren ecologische waarde
• Verbeteren toegankelijkheid / beleving
• Combinatie van landbouw en natuur
• Beheer gericht op landbouw en kwaliteit

	
• Stedelijke bouwvormen
• Bouwvormen die het hoofdgebouw overstemmen
• ‘Catalogusstallen’
• Ruimtelijke continuiteit doorbreken
• Nieuwbouw los van het ensemble
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Ansicht 2c – Landgoederen - Boslandgoed

Bebouwing & erf
• Open ruimte in het bos
• Naar binnen gerichte plek, geen relatie met open landschap
• Open ruimte heeft functionele kenmerken, geen parkaanleg
• Bebouwing ligt los van de wegenstructuur
• Enkele bouwmassa, geen gebouwenklomp, moderne villa of bungalow 
 is mogelijk
• Meestal een poort op afstand van het huis
• Enkele subruimtes in het bos welke utilitair zijn ingevuld
• Ondergeschikte privé tuin t.o.v. de functionele ruimtes
• Enkele solitaire bomen aanwezig

Landschap kort beschreven
• Jonge ontginningen op voormalig woeste / heidegronden
• Boslandschap met incidentele bebouwing aangelegd door 
 textielfabrikanten i.v.m. jacht en/of bosbouw
• Bossen in groot grondbezit, textielplantages
• Monoculturen, bosbouwkundig belang
• Door ouderdom en rust ecologisch waardevol
• Lange lijnen, bospaden en wegen hebben rechtlijnig patroon
• Bebouwing is divers, voorbeelden: jachthutten, beheerder-
 woningen, enkele villa’s, experimentele architectuurvormen

• Bosvilla is een bouwsteen

Boslandschappen zijn 
onderdeel van de ansicht 
Landgoederen. 

Enkele voorbeelden zijn:
• Haagse Bos
• Lonnekerberg
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• Natuur verbeteren en versterken
• Levendige bosbeelden
• Wandelmogelijkheden
• Voorzichtig bosbeheer

	
• Toename van verkeer
•  Licht- en geluidtoename
•  Toename van bebouwing
•  Ontwatering
•  Maat- en schaalbeleving verkleinen
• Grote kapvlaktes
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Landschap kort beschreven
• Rechte wegen, meestal bosrand of wegbeplanting in blikveld 
• Ingericht t.b.v. agrarisch gebruik
• Open karakter, rationele verkaveling, blokvormig / langwerpig
• Bossen blokvormig met strakke randen
• Zichtrelatie tussen huis en landschap, eenvoudig ontwerp
• Erfbeplanting is schakel tussen landschap en huis
• Vormgegeven overgang tussen privaat en publieke ruimte 
 (tuin - haag / bosje / bosgroep - landelijk gebied)
• Vergezichten; voornamelijk gras en bouwland, soms heiderestanten
• Weinig bebouwing, los in de ruimte, gebouwen tasten openheid 
 niet aan, grote ruimtematen
• Bebouwing ligt aan ontginningswegen

Bebouwing en erf
• Kleine laan vanaf weg naar woonhuis
• Toegangslaan van beperkte wegbreedte met inheemse bomen
• Visuele relatie tussen huis en ontginningsweg
• Jonge erven; regelmatig patroon van beplanting (erfbos - houtsingel - 

laan / boomgaard)
• Samenhang tussen de rationele verkaveling en de vorm van het erf
• Voorzijde woonhuis is op de weg georiënteerd
• Vorm van het erf is recht, rechte erfgrenzen
• Setting van gebouwen is rechtlijniger (dan bij essen of oude hoeven)
• Zware boomgroep binnenin of naast erf bij oude erven
• Detaillering: sober, beperkte verhardingen, greppels en gras
• Tuin is een geleidelijke overgang: natuurlijke ‘rand’, scheiding dmv een 
 haag/ heg
• Boerderij niet verstopt achter de tuin, grote dakvlakken zichtbaar vanuit 
 landschap
• Grote keur aan boerderijtypen: oud - nieuw

Ansicht 3- Veldontginning- Algemeen en nieuwe erven
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Gebouw (uit welstand)
• gebouwen moeten van een landelijk type zijn, rechthoekige hoofd vorm met grote zadelkap, 
 horizontaal liggend bouwvolume, flats en andere stedelijke bouwvormen zijn niet toegestaan
• kleuren moeten een rustig, natuurlijk palet vormen en passen in het landschapsbeeld

Erf (uit welstand)
• gebouwen moeten parallel aan, of haaks op de kavelrichting in een losse schikking op het erf staan, 
 zodat de bouwvolumes samen een ruimtelijke eenheid vormen
• alleen het woonhuis mag direct op de weg georiënteerd zijn
•  gebouwen op een erf moeten harmoniëren in materiaal- en kleurgebruik
• erfscheidingen moeten van esthetische kwaliteit zijn en een eenvoudige landelijke vorm hebben 
 die bijdraagt aan het landschapsbeeld

	
• Losse houtsingels en bomenrijen in lengterichting verkaveling
• Ecologische dooradering door beken en randenbeheer
• Verbetering erfinrichting / beplanting

	
• Schaalverkleining
• Grote volumes bos zonder open ruimtes
• Versiering met hekken etc. op erven
• Stedelijke detaillering
• Kronkelige vormen
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Beken kort beschreven
• Gradientrijke situaties, oevers waardevol
 Diverse dieptes en aanzien 
 Soms begeleid door houtwal, soms broekbosjes
• Beek vormt een ecologische verbindingszone
 Beek kent bovenloop, middenloop en benedenloop met 
 een verschillend karakter
 Bovenloop; wellen, bronnen en herkenbare beekdalen

Matenlanden kort beschreven
• Voormalige natte hooilanden
• Kleinschalige structuur
• Nat 
• Aan beek

In Oude Hoevenlandschap
• Beek kronkelend maar niet vrij meanderend
• Percelen voegen zich naar de beek
• Beken veelal op perceelsrand
• Soms zwaar beplant
• Soms langs houtwal

In Veldontginning
• Rechte lange stromen
• Diepere ontwatering
• Soms beplant

In Boslandschap
• Natuurlijke oevers
• Verloop is samenhangend met ontginning; soms recht,
 soms meanderend
• Heringericht --> meanderend

Beek neemt gedaante aan van 
passerend landschapstype:
• Zwaar beplant in oude hoevenlandschap
• Open of begeleid door productiebos in 
 heideontginningen
• Recht kanaaltje door boslandschap en 
 in veldontginning

Ansicht 4 - Beken en matenlanden
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• Beeksysteem benadering
• Waterkwaliteiten verbeteren
• Oevers ecologisch beheren
• Versterken beleefbaarheid beek
• Water vasthouden in natuurgebieden
• Oorspronkelijke loop herstellen

	
• Dieper ontwateren
• Verontreinigen
• Rechttrekken
• Ingrepen zonder cultuurhistorisch besef
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Landschap kort beschreven
• Ontginningspatroon zeer duidelijk in wegen en paden
• Zeer natte delen
• Veel natuurwaarden
• Afwisseling van open ruimtes en bos
• Rust, ruimte en ‘s nachts onverlicht
• Resten van oude veenontginningspatronen
• Rechte wegen
• Beekdal Glanerbeek herkenbaar door aanwezige weilandjes 

Ansicht 5 - Hoogveenlandschap

Hoogveenlandschap komt voor in 
het Aamsveen op de natte stuw-
walflank

• Kenmerkende natuurlijke begroeiing 
 op oude veenrestanten
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• Verbetering natuurwaarden
• Beleving + educatie

	
• Verstoring van de rust, stilte en duisternis
• Ingrepen in de waterhuishouding
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Algemeen voorkomen
• Grote diversiteit van villa tot arbeiderswoning
• Rijtjes van 2 tot 6 tweekappers uit jaren dertig
• Solitaire tolhuizen, oude stationswoningen, cafe’s, winkels e.d.
• Kleine tuindorpenachtige lintjes, soms ingehaald door de stad
• “Pensioenwoningen” van nabijgelegen boerenerf
• Permanente bewoond geraakte recreatiewoningen in bos
• Nieuwe landhuizen

Typerend:
• Burgerwoningen zijn “te gast” in het landschap
• Kleine clusters, meestal lintjes tot solitair staand
• Meestal op heideontginning, aan rand hoevenlandschap
• Geen trottoir, geen officiële parkeerplaatsen aan de weg
• Losse bebouwingsstructuur, geen “stadse” rijtjeswoningen
• Meestal 1 , soms 2 bouwlagen, recreatiewoningen overwegend 1 
bouwlaag
• Landschap boven geschikt, verscholen in het groen

Bebouwing en tuin
• Lintjes: Sterke scheiding voor-en achter
• Eenvoudige voortuin, doorlopen van bermgreppel
• Diepe achtertuin
• Doorzetting laan aan weg
• Hagen van beperkte hoogte
• Lint kent eenheid in verscheidenheid, woningen overheersen 
 elkaar niet
• Bij (vm) recreatiewoningen ontbreekt in principe de tuin, woning 
 staat vrij in het bos
• Bladerdak loopt door, bos is boven geschikt
• Villa’s hebben een parkachtige tuin, deeluitmakend van de 
 landschapsstructuur

Ansicht 6 – Overige woningen
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Bouwvolume voor lintbebouwingen (uit welstand)
•  gebouwen moeten individueel te onderscheiden zijn
•  gebouwen moeten binnen het lint variëren in bouwstijl
•  gebouwen moeten binnen het lint variëren en harmoniëren in kleur 
 en materiaalgebruik
• gebouwen moeten zich voegen in de ritmiek van kleuren, 
 materialen, bouwstijlen en kapvormen in het lint
• gebouwen moeten het architectonische kwaliteitsniveau van het 
 lint in stand houden en bij voorkeur vergroten
• een gebouw moet in volume aansluiten bij de overige panden in 
 het lint
•  alle ingrepen en toevoegingen moeten het architectuurniveau van 
 het pand evenaren en bij voorkeur verhogen
•  de gevel moet op de straat zijn georiënteerd
•  een pand moet een directe entree aan de straatkant hebben
•  gebouwen mogen geen blinde gevels hebben aan zijden die 
 grenzen aan het openbare gebied

Bouwvolume (uit welstand)
•  het bouwvolume moet bescheiden zijn en mag het landschap niet domineren 
•  het bouwvolume moet variëren ten opzichte van naastgelegen bouwvolumes, 
 maar van gelijke orde van grootte zijn 
•  gebouwen moeten van een landelijk type zijn, generieke nieuw bouwwijktypen, 
 flats en andere stedelijke bouwvormen zijn niet toegestaan 
•  gebouwen moeten harmoniëren met gebouwen in de omgeving in stijl, kleur, materiaal en 
 kenmerkende details 
•  kleuren moeten een rustig en natuurlijk palet vormen 
•  gebouwen moeten zich in architectuur op de landelijke omgeving richten en een ‘gezicht’ maken 
 naar de weg 
•  gebouwen moeten naar alle zijden verzorgde gevels hebben en een positieve rol spelen in het 
 landschapsbeeld 

	
• Doorgaande landschappelijke lijnen handhaven bijv. bomenrij, 
 grasberm, greppel
• Verscholen in het landschap
• Inheems beplantingssortiment
• Instandhouding bladerdak bij woningen in het bos
• Bij (vm) recreatiewoningen een “bostuin”, onderdeel bos
• Hagen en grote bomen die het gebouw inkaderen maar niet verstoppen

	
• Verstoring landschappelijke continuïteit, onderbreking zichtlijnen
• Onderbreking laan en bos
• Tuinen die omgeving beïnvloeden
• Uitzonderlijke schaal van enkele woning tussen de rest
• Disharmonie met andere huizen
• Overwoekering door bijgebouwen
• Veel verlichting, opzichtige buitenreclame
• Bij (vm) recreatiewoningen een open tuin in het bos
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C. Landelijke bebouwing
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D. Erfinrichting

In het kader van Rood voor
Rood of de VABregeling
wordt soms gevraagd
bebouwing toe te mogen
voegen op een bestaand
erf. Soms betreft dit het
bouwen van andersoortige
bedrijfsgebouwen, soms
ook het bouwen van een
tweede woonhuis. In al
deze gevallen stelt de
gemeente kwaliteitseisen
aan de aanvraag teneinde
de aanvraag goed te
kunnen beoordelen. Zo
wordt er bijvoorbeeld geëist
dat een erfinrichtingsplan
wordt gemaakt.

Erfinrichtingsplan.
Doel van het erfinrichtingsplan is dat
door de aanvrager inzicht wordt ver-
schaft hoe het erf er uit komt te zien
na het gereedkomen van de verbouw
of bouw en hoe dit zich verhoudt tot
de bestaande situatie en de situatie
zoals die historisch gezien verwacht
zou mogen worden.

Toetsing.
Het inrichtingsplan zal op een aantal
aspecten worden getoetst:
•  In hoeverre blijft het erf als
 ruimtelijke eenheid bestaan en
 kan dit ook ruimtelijk worden
 beleefd.

Bij het bouwen van een extra
woonhuis bij voorbeeld zal de
bouwactiviteit vaak leiden tot
meerdere eigenaren op één erf
welke wellicht ook de neiging
hebben hun ‘eigen’ kavel af te
schermen van de overige.

•  Wat is de samenhang tussen de
 gebouwen op het erf en de onder
 linge verhouding (hiërarchie)
 van de gebouwen.

Op een agrarisch erf komen door-
gaans gebouwen voor met een
bepaalde samenhang (hoofdge-
bouw
en bijgebouwen; schuren), die de 
groei van het erf in de tijd laten 
zien. Bij meerdere hoofd- (lees 
woon) gebouwen wil iedere eige-
naar de belangrijkste positie op het 
erf innemen.
Een andersoortig bedrijfsgebouw
vraagt extra aandacht vanwege de
uitstraling of schaal ten opzichte
van de bestaande bebouwing.

•  Wat is de relatie van het erf met
 de wijdere omgeving.
 Een bestaand erf kent zelden een

alzijdige oriëntatie op het land-
schap.
Vaak is er een voor- en
een achterkant. In de nieuwe
situatie wil iedereen aan de
voorkant zitten en wordt het erf
naar alle kanten opengemaakt om
het landschap te kunnen beleven.
Ook de bouw van een aanvullend
bedrijfsgebouw moet het zicht op
en de relatie met het landschap
niet verstoren.

•  Hoe wordt omgegaan met de
 groene elementen op en bij een
 erf.
 Een erf kent vaak een aantal
 erfgebonden landschappelijke
 elementen zoals een moestuin,
 boomgaard, erfbosje enz. 
 De aanleg en het beheer vraagt 

aandacht bij een verdeelde kavel;, 
wie zorgt voor wat. Ook dienen er 
niet meer dan b.v. één boomgaard 
te worden aangelegd.

Eisen.
Om al deze en wellicht ook andere
aspecten van het initiatief te kunnen
beoordelen moet het inrichtingsplan
aan een aantal eisen voldoen.
•  tekeningen op schaal (bij voorkeur

1:500) van de bestaande en de
nieuwe situatie. Hierop moeten
zichtbaar en herkenbaar (dus aan-
duiding boerderij, schuur e.d) zijn:
de bebouwing, de ontsluiting, de
beplanting zoals hagen en bomen,
kadastrale grenzen, eventuele
erfscheidingen enz.

•  schets of luchtfoto van het erf in
het omringende landschap op
schaal (b.v. 1:1000) van de
bestaande en de nieuwe situatie
waarop tenminste een afstand van
200 m vanaf het erf is te zien. Ook
hier weer zichtbaar de bebouwing,
de ontsluiting, de beplanting en
kadastrale grenzen.

•  foto’s van het bestaande erf en
met name de gebouwen waarbij
van ieder gebouw tenminste
twee gevels goed zichtbaar zijn.
Aanduiden op een plattegrond van
waaruit de foto’s genomen zijn.

•  beschrijving van de bestaande en
 gewenste situatie in tekst.
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BIJLAGE 3



71

BIJLAGE 3 Begrippenlijst
Agrarisch bouwblok
Een aaneengesloten stuk grond waarop de bebouwing ten behoeve van een agra-
risch bedrijf is toegestaan 

Archeologische waarden
De aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie 
van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of 
activiteit uit oude tijden
Archeologische waardenkaart 
Een archeologische waardenkaart is de verbeelding van archeologische waarden 
op een kaartbeeld.

Beeldkwaliteitsplan
Een plan dat wordt opgemaakt om de beeldkwaliteit in landschappelijk coherente 
gebieden te behouden en te versterken. In het plan worden randvoorwaarden en 
ontwerprichtlijnen voor de inrichting van de publieke ruimte geformuleerd even-
als uitspraken over de gewenste beeldwaarde van de bebouwing in relatie tot de 
publieke ruimte. 

Bestemmingsplan Noordwest
Het plangebied van het bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest” ligt globaal ten 
westen van de Haaksbergerstraat, de bebouwde kom van Enschede en ten noor-
den van de Lossersestraat.

Bestemmingsplan ZuidOost
Het plangebied van het bestemmingsplan “’buitengebied ZuidOost” ligt ten oosten 
van de Haaksbergerstaart en ten zuiden van de Lossersestraat. 

Binnenplanse afwijking 
is een afwijking die gemaakt kan worden dankzij regels in het bestemmingsplan die 
aangeven wanneer en tot welke grenzen er mag worden afgeweken van de planre-
gels in dat bestemmingsplan

Biodiversiteit
Verscheidenheid van het leven in al zijn vormen, combinaties en 
organisatieniveau`s (bijvoorbeeld op genetisch vlak, op vlak van soorten en op vlak 
van ecosystemen).
Biomassa is het drooggewicht van organismen of delen ervan. Hieronder valt zowel 
plantaardig als dierlijk materiaal. Ook producten gewonnen uit plantaardige  grond-
stoffen en dierlijk (rest)materiaal zoals onder andere suikerriet, mais, koolzaadolie, 
palmolie en dierlijke vetten,  geproduceerd ten behoeve van energieopwekking en/
of biobrandstof  worden gerekend tot het begrip biomassa.

Boerenerf 
De volgende aspecten zijn van belang voor de bepaling of er sprake is van een 
boerenerf:
a. het ensemble (groot/klein/divers);
b. verwantschap;
c. ordening (es-erf/heidedeerf);
d. hiërarchie en verbondenheid van de elementen
e. de agrarische achtergrond van het erf;
f. de erfinrichting en de erfbeplanting

Cultureel erfgoed , Cultuurhistorie
De begrippen cultuurhistorie, cultureel erfgoed en cultuurhistorische waarden zijn 
containerbegrippen. Monumenten en archeologie maken er onderdeel van uit. 
De begrippen zijn tegelijkertijd veel breder. In algemene zin gaat het bij alle drie 
de begrippen om sporen uit het verleden in het heden, die zichtbaar en tastbaar 
aanwezig zijn. Dat kunnen voorwerpen zijn in musea, archeologische vondsten, ar-
chieven, monumenten en landschappen. Maar ook de daaraan verbonden gebrui-
ken, verhalen en gewoonten. Aldus wordt ook wel onderscheid gemaakt tussen het 
materieel en immaterieel cultureel erfgoed.
Cultuurhistorie is in Nederland een bredere term voor de combinatie van een aantal 
ruimtelijke wetenschappen, met name archeologie, historische geografie, histori-
sche bouwkunde, historische ecologie en een variabel aantal andere wetenschap-
pen, zoals de toponymie en soms ook de fysische geografie
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Exploitatieovereenkomst
Een gemeente is conform de grondexploitatiewet verplicht om haar kosten op de 
grondeigenaar te verhalen, wanneer deze grondeigenaar een zogenaamd bouw-
plan (art. 6.2.1 Bro) wil realiseren en wanneer voor de goedkeuring van dit bouw-
plan een wijziging van een ruimtelijk besluit (bijvoorbeeld nieuw bestemmingsplan) 
nodig is. De kosten die verhaald moeten worden staan in de kostensoortenlijst (art. 
6.2.3 t/m 6.2.6 Bro). Wanneer de gemeente zelf eigenaar is van de gronden dan is 
het verhalen van kosten op anderen niet nodig. De kosten worden dan gedekt door 
de verkoop van bouwrijpe grond.

Er zijn drie soorten manieren voor gemeenten om kosten te verhalen:
• Het sluiten van vrijwillige overeenkomst(-en) met de grondeigena(a)r(-en), 

voorafgaand aan de wijziging van het ruimtelijk besluit (een anterieure overeen-
komst);

• Het vaststellen van een verplichtend exploitatieplan’;
• Het sluiten van vrijwillige overeenkomst(-en) met de grondeigena(a)r(-en), 
 na het vaststellen van het exploitatieplan.

Gecorrigeerde vervangingswaarde
De economische restwaarde van de te slopen gebouwen (bij rood voor rood) 

Houtwal
Een afscheiding in het landschap die wordt gevormd door een al dan niet verhoog-
de smalle strook grond met daarop volgroeide beplanting in de vorm van struiken 
en hakhout.

Kerkenpad
Kerkenpaden werden, ‘s zondags gebruikt om naar de kerk te gaan, als er geen 
gewone weg tussen de woonplek en de kerk aanwezig was. Veel kerkenpaden zijn 
in onbruik geraakt. In sommige plekken zijn ze nog aanwezig, omdat ze vaak ook 
nog op een andere manier worden gebruikt.

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
Een provinciaal beleidsinstrument, dat de gemeenten helpt om de provinciale om-
gevingsvisie te vertalen naar gemeentelijk beleid. De inhoudelijke hoofdlijn van het 
instrument is dat er in het buitengebied ruimte is voor grootschalige uitbreidingen 
en nieuwe ontwikkelingen, meer dan in het Streekplan het geval was, mits die gelijk 
opgaan met verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Ontwikkelingsruimte en kwali-
teits prestaties moeten in evenwicht zijn. 

Landschapselementen
Kleine groene elementen zoals houtwallen, bosjes, lanen, boomgaarden, poelen, 
landweggetjes, etc.  die het landschap maken tot wat het is en van belang zijn voor 
de biodiversiteit en beleving van het landschap

Landschapscamping
Campings met maximaal 25 plaatsen, zonder bebouwing met een beperkte open-
stelling 
die  aansluit bij bestaande of voormalige (agrarische) bouwblokken

Landweer
Landweren zijn vaak kilometers lange verdedigingswerken, die vooral werden 
aangelegd in de 14e en 15e eeuw. Een landweer bestaat uit een enkele of dubbele 
aarden wal met aan weerszijden grachten of greppels. De wallen van landweren 
werden beplant met dicht struikgewas, vooral met stekelige soorten als meidoorn, 
sleedoorn, hondsroos of egelantier. Een landweer diende ter bescherming van een 
vrij groot gebied, waarbinnen de bevolking zich met hun goederen en levende have 
kon terugtrekken in tijden van gevaar.

Melkquota
Een melkquotum is het recht een bepaalde hoeveelheid koemelk te produceren
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Milieucategorie
Milieucategorie is een vakterm uit de planologie en milieukunde in Nederland. Het 
is een classificatie van de belasting die een (bedrijfs)activiteit kan leggen op het 
milieu. De classificatie is ontworpen door de Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten (VNG) en bestaat uit zes categorieën: 1 tot en met 6. Hoe hoger de klasse, hoe 
intensiever de belasting.Minicamping
Een kleinschalige camping bij of in de nabijheid van (voormalig) agrarisch bedrijf 
met een capaciteit van maximaal 25 toeristische standplaatsen.

Mitigerende maatregelen
Maatregelen  die negatieve effecten vermindert of wegneemt

Natuurkansenkaart
Uitnodigende kaart waar het groene netwerk  in het buitengebied in beeld wordt 
gebracht, met bijzondere aandacht voor bijzondere plant- en diersoorten en loca-
ties/gebieden/verbindingszones waar maatregelen voor deze soorten het meest 
effectief zullen zijn. Kaart dient om middelen voor natuur, zowel van particulieren 
als overheid zo gericht mogelijk in te zetten. 

Natuurschoonwet
De Natuurschoonwet 1928 is een Nederlandse belastingwet die fiscale voordelen 
biedt aan eigenaars, vruchtgebruikers en erfpachters van landgoederen. De wet 
is in 1928 in het leven geroepen met de bedoeling er voor te zorgen dat landgoe-
deren in stand blijven. De wet kan ook van toepassing zijn op nieuw ontwikkelde 
landgoederen

Omgevingsvisie Overijssel
De provincie Overijssel heeft het streekplan, verkeer- en vervoerplan, waterhuis-
houdingsplan en milieubeleidsplan samengevoegd tot één Omgevingsvisie. De 
Omgevingsvisie beschrijft welke richting de provincie Overijssel inslaat voor de 
komende tientallen jaren op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling, economie, 
milieu en water. De leidende thema’s voor alle beleidskeuzen binnen deze visie zijn 
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid (definitie provincie overijssel)

Planschade
Planschade is de vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) 
of inkomensschade die ontstaat na wijziging van de planologie.

Planschadeovereenkomst
Een privaatrechtelijke overeenkomst die de grondslag vormt voor 
 verhaal van planschade op degene die heeft verzocht om de schade veroorza-
kende planologische maatregel..

Poelen
Poelen in het landschap zijn vaak een overblijfsel van een gegraven drinkplaats 
voor het vee. Ook werden poelen gegraven om de waterhuishouding te regelen 
voor het omliggende landbouwland. Poelen zijn van belang als biothoop voor di-
verse diersoorten waaronder kikkers en salamanders

Pv-panelen 
Apparaat dat zonnestraling opvangt en omzet in electrische energie

Restauratieplan
Herstelplan voor karakteristieke bebouwing

RMT gecertificeerde taxateur 
Taxateur die geregistreerd is in het register van makelaars en taxateurs(33)
 
Ruimtelijke kwaliteit
Het resultaat van menselijk handelen en natuurlijke processen dat de ruimte ge-
schikt maakt en houdt voor wat voor mens, plant en dier belangrijk is. 
Ook wel 
De mate waarin tegemoet wordt gekomen aan de gebruikswaarde, belevingswaar-
de en toekomstwaarde van verschillende belangen bij ruimtelijke ontwikkelingen.
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Ser Ladder
SER-ladder: een instrument van de Sociaal-Economische Raad om verrommeling 
van het landschap tegen te gaan met het idee dat alle mogelijkheden op bestaande 
bedrijventerreinen moeten worden benut voordat er een nieuw terrein mag worden 
aangelegd. 

Stadsbouwmeester 
Onafhankelijk persoon die de welstand toets uitvoert.

Stadslandbouw
De stadslandbouw is sterk in ontwikkeling; daardoor zijn er op dit moment veel  
verschillende definities in gebruik. Zo kan stadslandbouw beperkt worden tot die 
vormen van voedselproductie die professioneel beoefend wordt. Een andere be-
nadering kiest voor een veel ruimere omschrijving waarbij ook de voedselproductie 
als hobby er  onder valt. Stadslandbouw maakt als geheel onderdeel uit van het 
streven naar verduurzaming. Daarom wordt het gebruik van duurzame produc-
tiemethoden vaak als een basisvoorwaarde gezien om een vorm van landbouw 
aan te merken als stadslandbouw. Stadslandbouw wil een bijdrage leveren aan de 
voedselopgave die onder druk staat door een veranderend klimaat en een voortdu-
rend groeiende wereldbevolking. Vooral in grote steden manifesteert deze opgave 
zich onmiskenbaar. Daarnaast levert stadslandbouw ook verse seizoensgebonden 
producten op en voegt daarmee een belangrijke kwaliteit toe aan ons dagelijks 
voedsel.

Stedelijke koers gemeente Enschede
Het koersdocument dat in 2012 is  opgesteld ten behoeve van een herprioritering 
van projecten op het gebied van wonen en werken. Dit wordt jaarlijks gemonitord 
en indien nodig aangepast.  

Trekkershutten
Een gelegenheid van beperkte omvang ten behoeve van een kortstondig recreatief 
verblijf voor passanten

Tiphoogte
De tiphoogte is de masthoogte plus de helft van de rotordiameter.

Volkstuin
Een volkstuin is een particuliere tuin die niet bij de eigen woning ligt. Volkstuinen 
zijn er in vele soorten en maten: van traditionele moestuinen waar groente en even-
tueel fruit en kruiden op verbouwd worden, tot siertuinen met bloemen, heesters, 
een gazon, een vijver en zelfs bomen. 
Water infiltreren
Het indringen van water in de grond.

Water retentiegebied
Retentiegebied is de aanduiding voor een gebied waar het water bij hevige regen-
val tijdelijk geborgen kan worden, met het doel stroomafwaarts gelegen gebieden 
te vrijwaren van overstromingen

Welstandsnota 
document dat wordt vastgesteld door de gemeenteraad, met daarin beleidsregels 
waarin de criteria zijn opgenomen die burgemeester en wethouders toepassen bij 
de beoordeling of een voorgenomen bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen 
van welstand (d.w.z. past binnen de omgeving waarin het gebouwd wordt).

Wet ruimtelijke Ordening (23)
is een Nederlandse wet die regelt hoe ruimtelijke plannen in Nederland tot stand 
komen en gewijzigd worden.

Zonnecollectoren 
Apparaat dat zonnestraling opvangt en omzet in bruikbare warmte
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BIJLAGE 4
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BIJLAGE 4 Bestaande afspraken
De “Rood voor groen in de stadsrand” regeling uit de vorige gids buitenkans komt 
met deze herziene versie te vervallen. Deze regeling voorzag in een mogelijkheid 
om op 5 ha landbouwgrond in de stadsrand een nieuw landgoed te beginnen.  
Met twee  initiatiefnemers zijn al wel verdergaande afspraken gemaakt  en deze 
zijn bevestigd in een brief waarin de Gemeente Enschede  in principe haar mede-
werking aan het initiatief toezegt. 

Deze aanvragen betreffen:
• Landgoed  het Lobbeslag aan de Oldenzaalsestraat/Stokhorstlaan
• De Tol, hoek Bosweg, Drienerbrakenweg

De privaatrechtelijke overeenkomst met deze partijen moet binnen 1 jaar worden  
ondertekend.

De daarna op te stellen herziening van het bestemmingsplan Buitengebied zal in 
bovengenoemde gevallen nog getoetst worden aan het beleid uit de Gids Buiten-
kans 2010
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