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Wat is een beeldkwaliteitskader?
Het Beeldkwaliteitkader B&S Park vormt, als 
nieuw welstandskader, een belangrijke bouw-
steen in het bewaken van het ruimtelijke con-
cept van het Kennispark. Het is onderdeel van 
een nieuw ruimtelijk ontwikkelkader bestaande 
uit formele (structuurvisie, bestemmingsplan en 
welstandsnota) en informele instrumenten. Een 
belangrijk informeel ruimtelijke instrument is de 
zgn. Kennispark Inspiratie Kaart die de toekomst-
visie verbeeldt en de mogelijkheid biedt snel en 
flexibel op mogelijke kansen in te spelen. 

In de gebiedsstrategie Kennispark is de tweede 
pijler “het bouwen aan een dynamische toplo-
catie”. In dit nieuwe beeldkwaliteitskader maken 
we deze ruimtelijke opgave tastbaar. Dit bete-
kent dat we het gewenste toekomstbeeld van 
deze dynamische toplocatie in beelden beschrij-
ven en dat we het ruimtelijke concept vastleggen 
om te komen tot deze gewenste beelden.  Om 
de uitwerking flexibel te houden hebben we in 
dit beeldkwaliteitskader voor het formuleren van 
ruimtelijke spelregels en minimale kwaliteitsei-
sen gekozen in plaats van dwingende voorschrif-
ten. 

Voor het Kennispark is als geheel geldt hoge 
beeldregie. In de gebieden met hoge beeldregie 
is de beleving van ruimtelijke kwaliteit van groot 
belang. De stadsbouwmeester heeft hier een 
proactieve rol om het beoogde concept te bewa-
ken in de architectonische uitwerking. De aanpak 
met ruimtelijke spelregels, die ervoor zorgt dat 
het ruimtelijke concept op een flexibele en in-
teractieve manier wordt ingevuld, past bij deze 
rol. En deze aanpak faciliteert een organische en 
stapsgewijze stedenbouwkundige ontwikkeling 
binnen het gebied.

Het instrument ‘Beeldkwaliteitskader B&S Park’ 
is dus niet bedoeld om gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingen af te dwingen. De spelregels 
moeten inspirerend en kaderstellend werken bij 
ruimtelijke initiatieven en ontwikkelingen. Wel 
hebben we minimale kwaliteitseisen opgenomen 
die voortkomen uit het bestaande welstandska-
der ‘representatieve werklocaties’. Op grond van 
deze toetsbare basiscriteria kunnen we ruimtelij-
ke ontwikkelingen voorkomen die niet passen bij 
het karakter van het gebied.

Waarom dit document op dit moment?
We willen zo snel mogelijk uitvoering geven aan 
de door de Gemeenteraad in november 2018 
vastgestelde gebiedsstrategie Kennispark. De 
bestaande formele ruimtelijke instrumenten zijn 
daarvoor niet toereikend. De logische volgorde 
van aanpassing van ruimtelijk beleid is 1) een 
nieuwe gebiedsgerichte structuurvisie voor te 
leggen aan de Gemeenteraad en 2) na vaststel-
ling daarvan met een nieuwe bestemmingsplan 
te komen, vaak gelijktijdig met een beeldkwali-
teitskader. Daar willen we niet op wachten. Er 
zijn op dit moment veel ruimtelijke initiatieven 
die volledig in lijn zijn met de in de gebiedsstra-
tegie beoogde transformatie van het gebied. 
Tegelijkertijd  kunnen we daaraan, op grond van 
het huidige ruimtelijke kader, geen snelle mede-
werking verlenen. 

Het geldende ruimtelijk kader is niet geschre-
ven voor de gebiedsontwikkeling. Vooral het 
welstandskader is onderdeel van een beheer-
nota. Deze is in hoofdzaak gericht op toetsen 
van nieuwe initiatieven in vooral bestaande ge-
bouwen. De huidige welstandsnota ondersteunt 
geen maatwerk en kwaliteitsregie voor nieuwe 
initiatieven. Het daagt een initiatiefnemer niet 
uit tot een gezamenlijk ontwerptraject en het 
creëren van iets nieuws. Dit nieuwe beeldkwali-
teitskader heeft wél een inspirerende en verlei-
dende rol. Het ondersteunt de stadsbouwmees-
ter en stedenbouwkundige bij de uitwerking van 
de vastgestelde gebiedsstrategie in samenwer-
king met investeerders en ondernemers. Door 
vaststelling van dit kader zetten we als gemeente 
een snelle eerste zichtbare stap in de uitwerking 
van de gebiedsstrategie. En het geeft ons een 
formeel instrument in handen om in overleg met 
de initiatiefnemers gewenste ontwikkelen in het 
gebied te faciliteren en ongewenste ontwikkelin-
gen tegen te gaan.

Hoe werkt het instrument?
Initatiefnemer(s) en het kwaliteitsteam Ken-
nispark werken samen aan het realiseren van 
gewenste initiatieven. Dit kwaliteitsteam be-
staat uit de stadsbouwmeester en minimaal de 
disciplines stedenbouw en openbare ruimte, 
eventueel aangevuld met externe deskundigen. 
Het nieuwe Beeldkwaliteitskader B&S Park vormt 
daarbij een inspirerend en uitnodigend kader. 
Onder supervisie van het kwaliteitsteam werkt 
de initiatiefnemer op grond van de in het kader 
geformuleerde spelregels aan de ontwikkeling. 
Gewenste ontwikkelingen faciliteren we daarbij 
maximaal. En onverhoopte ongewenste ontwik-
kelingen kunnen we voorkomen.
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Het ruimtelijk concept van Kennispark
De rode draad in de gebiedsstrategie is talent. Alles is erop gericht om de economische positie van het
gebied te verstevigen door talent aan het gebied en de regio te verbinden. De strategie bestaat uit twee
onderdelen: het verstevigen van het profiel en merk en de ruimtelijk strategie: bouwen aan een dynamische
toplocatie. De ruimtelijke strategie is vertaald naar een ruimtelijk concept waar we inzetten ingezet op
verbinden en ontmoeten. Zes concrete doelen/actielijnen moeten hieraan bijdragen. Zie de schematische
weergave hierboven.

Verbinden
Kennispark wordt ontwikkeld tot één gebied met hoogwaardige uitstraling en veel meer dynamiek op het
Business & Sciencepark. Nieuwe verbindingen voor voetgangers en fietsers verbinden de deelgebieden
en de vele gebouwen met elkaar. De campusgedachte van UT is het centrale ontwerpprincipe. Centrale
parkeervoorzieningen maken daar onderdeel van uit.

Ontmoeten
Er moet ruimte ontstaan voor meer campuswaardige openbare ruimte om te verblijven en om de
belevingswaarde te verhogen. Gebouwen die ontmoeting faciliteren sluiten naadloos aan op deze
openbare ruimte. Er moet meer ruimte komen voor functies die bijdragen aan dynamiek om zo een echte
innovatiecampus te worden. Het gaat om functies zoals (kleinschalige) horeca en detailhandel en events.
Om ruimte voor deze functies te creëren moet voor de vele auto’s een andere plek worden gevonden, meer
uit het zicht.



Wegen & ontmoetingsplekken

Een uitnodigende dynamische omgeving

Huidige ruimtelijke structuur
Op het bestaande Kennispark hebben we de be-
bouwbare blokken met kavels voor bedrijven en 
openbare ruimte streng geordend volgens het 
zgn. grid patroon. In de openbare ruimte be-
vinden zich voornamelijk wegen, soms begeleid 
door een voetpad en een grasstrook met wat 
bomen en struiken. De ontsluitingsweg ‘het Ca-
pitool’ onderscheidt zich van de overige wegen 
door de aanwezigheid van water. De inrichting 
in dit deel van het Kennispark is hoogst efficiënt 
en vooral gericht op de auto en de autobereik-
baarheid van de verschillende uitgegeven kavels. 
Ook bij de inrichting van de bouwblokken speelt 
de auto een prominente rol. Overal rondom de 
gebouwen bevinden zich parkeerplaatsen. De 
meeste gebouwen zijn met hun entree op hun 
eigen parkeerterrein georiënteerd. 

Transitie - ruimte voor jong talent
De doelstelling voor het Kennispark van de toe-
komst is om te verbinden, te ontmoeten en te 
presenteren. Er zijn duidelijke beelden bij het 
type mens voor wie het Kennispark een belang-
rijke rol zou kunnen spelen. Jonge afgestudeer-
den zijn een belangrijke doelgroep en die we 
willen binden aan het Kennispark. Het gaat hen 
niet (meer) alleen om de baan, auto, salaris en 
status. Voor hen is de context waarin ze werken 
minstens zo belangrijk: zinvol werk in een inno-
vatieve, dynamische omgeving, flexibiliteit in 
werktijden en werkplekken (binnen en buiten), 
ontspanning, sport, informele ontmoetingen 
buiten de gebouwen en vrijheid om zaken zelf te 
regelen. Een moderne, uitnodigende innovatie-
campus biedt daar alle kansen voor. 

Nieuwe balans - auto meer te gast 
Om een aangenaam verblijfsgebied te maken is 
het van belang dat ruimte voor de auto een min-
der prominent inrichtingsprincipe vormt. Uiter-
aard moet het gebied logistiek blijven functione-
ren. De insteek is dat auto in de toekomst te gast 
is in het verblijfsgebied. Het anders organiseren 
van mobiliteit en de nog aanwezige parkeerbe-
hoefte speelt een sleutelrol in deze transitie. Dit 
vraagt om een nadere uitwerking in een aparte 
parkeerstrategie. Daar zijn we op dit moment 
in nauwe samenwerking met de partners in het 
gebied mee bezig. De parkeerstrategie van Ken-
nispark geeft antwoord op de vraag op welke 
wijze de rol van de auto gefaseerd minder domi-
nant gemaakt
kan worden, zonder dat de auto weg te denken 
valt uit het gebied. Een eerste nieuw inrichtings-
principe is zogenoemde kennisclusters te maken:  
plekken waar mensen kunnen verblijven en waar 
de auto niet kan komen. Deze moeten grenzen 
aan de werkplekken (kantoren en hallen).























Informatie

Hoe werkt? 

www.enschede.nl/wonen-bouwen/bouwen/welstand

Voor eventuele vragen over de welstandsnota van 
Enschede

www.enschede.nl/wonen-en-bouwen/bouwen/
welstandsnota
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