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U vroeg mij voorafgaand aan een aanvraag omgevingsvergunning te adviseren 

over de mogelijke wijziging(en) van bovengenoemd monument. Bij de 

beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn aangeleverd. 

 
Preadvies  

Met dit preadvies wordt gewezen op de gevolgen van het voorgestelde plan voor 

de monumentale waarden. Een definitief oordeel over het plan kan pas gegeven 

worden nadat een definitieve WABO-aanvraag is ingediend. Ik verzoek u om dit 

preadvies bij de verdere planontwikkeling te betrekken. 

 

Het plan 

Het plan betreft het realiseren van een groot, eigentijds nieuwbouwvolume van 

drie verdiepingen direct achter het rijksmonument. De eenlaags uitbouw van het 

rijksmonument verdwijnt in het nieuwe volume.  

 

Motivering  

Het Janninkshuis is een van de voorname en beeldbepalende monumenten van de 

binnenstad van Enschede. Aan de achterzijde van het pand bevindt zich een 

binnenterrein dat op dit moment voornamelijk bestaat uit een veelheid aan 

achterkanten van bebouwing met verschillen in maat en schaal. De inrichting is 

rommelig en het betreft op dit moment geen aangenaam verblijfsgebied. Het 

toevoegen van nieuwe functies voor meer levendigheid, bijvoorbeeld in de vorm 

van woningen, kan een positief effect hebben op de (potentiële) kwaliteiten van 
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dit binnengebied in de binnenstad. Dit vraagt allereerst om een overkoepelende 

visie vanuit de gemeente: hoe wil de gemeente omgaan met dit soort 

binnenterreinen en inbreidingslocaties? Dit vraagt om een visie die verder gaat 

dan de afzonderlijke perceelseigendommen. Een dergelijke visie, gebaseerd op 

een zorgvuldige analyse van de plek, geeft ook richting aan welke kansen en 

kwaliteiten er zijn om te versterken, nieuw te realiseren of terug te brengen. Op 

dit moment ontbreekt het hieraan.  

 

Bij het voorliggende plan heb ik daarom grote bedenkingen. De nieuwe invulling 

gaat niet uit van de kwaliteiten van het rijksmonument of van een analyse van de 

plek en het stedelijk weefsel. Dit heeft zowel betrekking op het volume en 

bouwhoogte als op de beoogde kapvorm en de toe te passen materialen. Het 

voorgestelde nieuwbouwvolume ontneemt het zicht op het Janninkshuis volledig. 

De architectonische kwaliteiten van de achtergevel en de eenlaags uitbouw komen 

niet meer tot hun recht. Het rijksmonument raakt volledig opgesloten met de 

achtergevel van de nieuwbouw op slechts 6,80 meter afstand. Dit doet geen recht 

aan het statige neoclassicistische pand met zijn hiërarchische opbouw en 

verhoudingen. Ook de eventuele nieuwbouw zou zich hiertoe moeten verhouden. 

Oorspronkelijk vormde een groot deel van het achterterrein vermoedelijk de tuin 

bij dit voorname huis. Oude luchtfoto’s laten in ieder geval een groen terrein zien 

met hoge bomen. Tijdens WOII raakte het pand zwaar beschadigd. De 

achtergevel is in die tijd zorgvuldig ‘gereconstrueerd’. Vermoedelijk is in die tijd 

ook de eenlaags uitbouw gerealiseerd in eenzelfde stijl en met oog voor detail. De 

exacte waarde van deze aanbouw kan worden bepaald door een aanvullend 

waardestellend onderzoek.  

 

Met betrekking tot het voorliggende plan is mijn advies negatief.  

Een kwaliteitsimpuls voor het bestaande binnenterrein is zeker wenselijk en een 

kans om te verkennen. Nieuwe toevoegingen moeten daarentegen een verrijking 

zijn en een logische nieuwe stap in de ontwikkeling van de plek vormen. Op dit 

moment is hiervan geen sprake. De beoogde nieuwbouw doet sterk afbreuk aan 

de kwaliteiten van het rijksmonument. Het zal op deze manier eveneens geen 

positieve bijdrage leveren aan het realiseren van een levendiger en aangenaam 

verblijfsgebied.   

 

Ik adviseer daarom voor deze locatie te beginnen met een goede analyse van de 

plek: de historische ontwikkeling van de plek, de kwaliteiten, knelpunten en 

kansen, de relatie tot het stedelijk weefsel, etc. Een dergelijke studie zal 

aanknopingspunten bieden voor mogelijke nieuwe ontwikkelingen, ruimtelijke 

randvoorwaarden en het ontwerp dat hierop gebaseerd kan worden.  

 

Hieronder zet ik mijn aandachtspunten voor de verdere planvorming op een rij: 

 Een goede analyse van de plek als basis voor ruimtelijke randvoorwaarden.  

 Een overkoepelende visie vanuit de gemeente voor deze inbreidingslocatie.  

 Een eventuele nieuwe invulling reageert op het rijksmonument en/of sluit 

daarbij aan. De eventuele nieuwbouw volgt als een logische ontwikkeling, 

bijvoorbeeld een aanknopingspunt uit de ontwikkelingsgeschiedenis waar het 

op voortborduurt en/of uit een zorgvuldige analyse van het stedelijk weefsel.  

 Het rijksmonument met zijn zorgvuldige gevelopbouw speelt een zichtbare rol 

of is een van de uitgangspunten bij de (her)ontwikkeling van het 

binnenterrein.  
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 Het rijksmonument blijft het hoofdonderwerp. Eventuele nieuwbouw als 

toevoeging is ondergeschikt qua maat, schaal, verhoudingen en afstand tot 

het rijksmonument.  

 De ontwikkeling draagt bij aan het binnenterrein als een nieuwe, aangename 

verblijfsruimte.  

 Een waardestellend onderzoek naar de eenlaags aanbouw is nodig als deze 

ingrijpend wordt aangepast. De uitkomst van dit onderzoek bepaalt hier mede 

de ontwikkelruimte.  

 

Uitgangspunten 

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van 

rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij ‘Uitgangspunten en 

overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten’ op 

www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl 

 

Vragen 

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact 

opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat. 

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

 

 

 

 

 

Adviseur Architectuurhistorie 
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