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Four-way Tie
Exclusief wonen op een collectief knooppunt
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Four-way Tie
Exclusief wonen op een collectief knooppunt

De gemeente Enschede heeft de ambitie om hoogwaardige architectuur en 
typisch Twents landschap te integreren. Het landschap in ’t Vaneker wordt met 
name getypeerd door groene kamers die met houtwallen worden omzoomd. 
Door nieuwe  kamers met daarin woningen toe te voegen, kunnen woningbouw 
en herstel van de landschapsstructuur hand in hand gaan. 

Omdat de draagkracht van het 
nieuwe landschap zijn gren-
zen kent, is het  noodzake-
lijk enkele kanttekeningen te 

plaatsen bij de stedenbouw-
kundige en landschappelijke 
randvoorwaarden. Wanneer 
uitgegaan wordt van de 

voorgestelde verkaveling en 
de bijbehorende regels, zal 
onvermijdelijk de structuur 
die het landschap herkenbaar 

en typisch Twents maakt, 
dichtslibben. Dat is jammer 
en onnodig.
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Voorstel verkavelingsschema

Verkavelingsschema volgens opgave

Knooperven als kenmerkend Twents landschap

Door de woningen niet zoals 
voorgesteld te spreiden, maar  
op de kavel te concentreren, 
wordt de groene kamer zo min 
mogelijk aangetast en ontstaat 
een gemeenschappelijk gebied 
dat de woningen bindt. 
Verder worden de woningen 
zo geplaatst dat extra 
zichtlijnen ontstaan, waardoor 
de ervaarbaarheid van de 
gehele groene kamer wordt 
vergroot. Steeds wordt langs 
de woningen een blik gegund 
op de houtwallen en zullen 
voorbijgangers ook de groene 
kamers volledig kunnen blijven 
ervaren.

openbare ruimte
Uitgaande van het huidige 
landschapsplan worden 
grote delen van ’t Vaneker 
privegebied. De openbare 
ruimte beperkt zich dan 
tot de wegen en het 
centraal gelegen park. Door 
knooperven (een historische 
structuur van boerenerven 
aan doorgaande wegen) als 
middel in te zetten, wordt 
een fijn netwerk  van wandel- 
en fietsroutes toegevoegd. 
Het landschap wordt daarmee 
niet alleen voor bewoners 
maar ook voor wandelaars 
toegankelijk.



F
ou

r-
w

ay
 T

ie
 

 #
 3

42
43

0

5

Voorstel verkavelingsschema

Verkavelingsschema volgens opgave
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Vier uit één.
Verkavelingsprincipe van de woningen op het erf.

Regels van de kavels binnen de hoeve. Hoe wordt de samenhang tussen 
architectuur van de villa en de overige kavels gewaarborgd?

Erf
De woningen worden gecon-
centreerd rond een (half)
verhard erf met een diameter 
tussen de 10 en 18 meter. 

Hoofdvolume
Het hoofdvolume is  20 % gro-
ter dan de andere volumes en 
staat vooraan op de kavel.

Entrees
Om de collectiviteit en sociale 
interactie te versterken be-
vinden de entrees zich in de 
gevel gelegen aan het plein-

tje.

Parkeerplaatsen
Om de zichtlijnen niet belem-
meren  en het erf vrij te hou-
den, worden twee plaatsen 
voor auto’s opgenomen in het 
gebouwde volume.
Eventuele bezoekers parkeren 
langs de openbare weg of  op 
het erf.

Bijgebouwen
Bijgebouwen zijn in verband 
met vertroebeling van uit-
zichten niet toegestaan. Ge-
wenste voorzieningen dienen 
in het hoofdvolume opgeno-
men te worden. Een volume 
wordt losgetrokken uit de 
rooilijn van het denkbeeldige 
vierkant.

Gevels
Gevel(s) met direct zicht op 
de houtwallen hebben mini-
maal 80% netto glasopper-
vlakte. 
Gevels aan de zichtlijnen en 
het erf  hebben maximaal 
20% netto glasoppervlakte.
Hierdoor worden de zicht- en 
privacylijnen gegarandeerd 
en opent de woning zich 
duidelijk naar het landschap.

Prive-buitenruimte
Om een prive-buitenruimte 
te garanderen bij de in het 
landschap geplaatste wonin-
gen, wordt bij elke woning 
15% uit het totale volume 
gesneden. Het landschap 
wordt dan in de woning op-

genomen en er ontstaat 
een overgang tussen open-
bare natuur en prive groen.

Hoogten
De hoekpunten van de erf-
gevels hebben een maxi-
male hoogte van 11 meter.
De hoekpunten van de af-
geschuinde gevels zijn mi-
nimaal 3 meter lager. Zo 
wordt gegarandeerd dat de 
woningen samen een op het 
oude Twentse knooperf gein-
spireerd ensemble vormen. 
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Bebouwing neemt zicht op houtwal weg
Het landschap en de kamer slippen dicht.

Door het clusteren van de bebouwing 
blijft het zicht op de houtwal en landschap
in tact.

De hoogte van de gevel neemt af richting het landschap van de 
kamer in.

Een volume wordt losgetrokken uit de
rooilijn van het denkbeeldige vierkant.

Zichtlijnen op het landschap van de kamer 
en de houtwal.
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P

Het landschap wordt het volume binnengetrokk en vormt een af-
gescheiden buitenruimte.

Een gedeelte van het dak wordt naar beneden 
getrokken, zodat de zon de patio en de woning  
binnendringt en het zicht naar buiten over het 
dak wordt vergroot.

In het volume worden twee parkeerplaatsen 
opgelost. 

Zichtlijn door het huis vanuit de hal op de eerste 
en tweede verdieping naar het plein.

Gekaderd zicht door de open gevel op het landschap
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Plattegrond 2e verdieping

Plattegrond 1e verdieping

Plattegrond begane grond
0 m 5 m

Inbreng van de vier 
kavelkopers
De genoemde regels garan-
deren dat de verschillende 
woningen rond het erf als 
een eenheid fungeren. Tege-
lijkertijd zorgen ze voor een 
grote vrijheid voor de verdere 
invulling door de toekomstige 
eigenaar. Verdere eisen met 
betrekking tot de materiali-
sering zijn hierbij niet strikt 
noodzakelijk en de rol van de 
supervisor kan beperkt zijn. 

De architecten hebben bin-
nen het aangegeven volume 
complete vrijheid omdat de 
plaatsing en de vorm van de 
volumes zo dominant zijn, dat 
ze samen als ensemble altijd 
herkenbaar zullen blijven.
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kavel van de 
hoeve wordt 
uitgegeven in 
overleg met 
stedebouwkundig 
supervisor

koper neemt optie op 
een kavel binnen de 
hoeve

inschrijving door kopers 
per hoeve heeft de 
voorkeur

uitgifte kavel inschrijving positionering

kavelgrenzen worden 
nu (in overleg met de 
supervisor) definitief 
vastgesteld om flexibel 
te blijven in de positie 
van het collectieve 
deel van de kavel

tekenen koopakte 
inclusief 
erfdienstbaarheden

oprichten vereniging 
van eigenaren t.b.v. 
onderhoud van het erf 
is mogelijk

koopakte start ontwerpproces

start ontwerpproces

indien alle kavels in 
een hoeve tegelijkertijd 
worden verkocht, 
bespreken de 
architecten op welke 
vlakken (bijvoorbeeld 
materialisering en 
kleurgebruik) zij 
eventueel willen 
samenwerken.

notaris

architect

supervisor

koper

gemeente

Synergie  

Proces tussen de architecten van de  
vier woningen.

In onderstaand schema worden de verantwoordelijkheden en rollen van de  

betrokken partijen uiteengezet. Daarbij is het uitgangspunt dat  zo veel
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Four-way Tie
Exclusief wonen op een collectief knooppunt

De gemeente Enschede heeft de ambitie om hoogwaardige architectuur en typisch 
Twents landschap te integreren. Het landschap in ’t Vaneker wordt voornamelijk 
getypeerd door groene kamers die met houtwallen worden omzoomd. Door nieuwe  
kamers met daarin woningen toe te voegen, kunnen woningbouw en herstel van de 
landschapsstructuur hand in hand gaan. 

Omdat de draagkracht van het 
nieuwe landschap zijn grenzen 
kent, is het  noodzakelijk enkele 
kanttekeningen te plaatsen 
bij de stedenbouwkundige 
en landschappelijke 
randvoorwaarden. Wanneer 
uitgegaan wordt van de 
voorgestelde verkaveling en 
de bijbehorende regels, zal 
onvermijdelijk de structuur 
die het landschap herkenbaar 
en typisch Twents maakt, 
dichtslibben. 

Dat is jammer en onnodig. 
Door de woningen niet zoals 
voorgesteld te spreiden, maar  
op de kavel te concentreren, 
wordt de groene kamer zo min 

mogelijk aangetast en ontstaat 
een gemeenschappelijk gebied 
dat de woningen bindt. Verder 
worden de woningen zo geplaatst 
dat extra zichtlijnen ontstaan, 
waardoor de ervaarbaarheid van 
de gehele groene kamer wordt 
vergroot. Steeds wordt langs 
de woningen een blik gegund 
op de houtwallen en zullen 
voorbijgangers ook de groene 
kamers volledig kunnen blijven 
ervaren.

openbare ruimte
Uitgaande van het huidige 
landschapsplan worden grote 
delen van ’t Vaneker privegebied. 
De openbare ruimte beperkt 
zich dan tot de wegen en het Voorstel verkavelingsschema.Verkavelingsschema volgens opgave.

De verspreide volumes nemen het zicht op houtwal 
weg. Het landschap en de kamer slibben dicht.

Door de bebouwing te concentreren blijft het 
zicht op de houtwal en landschap intact.

De buitenkant van de volumes wordt 
naar beneden afgeschuind.

Een volume wordt losgetrokken uit de 
rooilijn van het denkbeeldige vierkant.

Extra zichtlijnen op het landschap. 

Knooperven als kenmerkend Twents landschap.

centraal gelegen park. Door 
knooperven (een historische 
structuur van boerenerven 
aan doorgaande wegen) als 
middel in te zetten, wordt een 
fijn netwerk  van wandel- en 
fietsroutes toegevoegd. Het 
landschap wordt daarmee niet 
alleen voor bewoners maar ook 
voor wandelaars toegankelijk.
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Vier uit één.
Verkavelingsprincipe van de woningen op het erf.

Regels van de kavels binnen de hoeve.
Hoe wordt de samenhang tussen architectuur van de villa en de 
overige kavels gewaarborgd?

Erf
De woningen worden geconcen-
treerd rond een (half)verhard 
erf met een diameter tussen 
de 10 en 18 meter. 

Hoofdvolume
Het hoofdvolume is  20 % groter 
dan de andere volumes en staat 
vooraan op de kavel.

Entrees
Om de collectiviteit en sociale 
interactie te versterken bevin-
den de entrees zich in de gevel 
gelegen aan het pleintje.
Parkeerplaatsen
Om de zichtlijnen niet belem-
meren  en het erf vrij te hou-
den, worden twee plaatsen 
voor auto’s opgenomen in het 
gebouwde volume.
Eventuele bezoekers parkeren 
langs de openbare weg of  op 
het erf. 

Bijgebouwen
Bijgebouwen zijn in verband 
met vertroebeling van uitzich-
ten niet toegestaan. Gewenste 
voorzieningen dienen in het 
hoofdvolume opgenomen te 
worden. Een volume wordt los-
getrokken uit de rooilijn van het 
denkbeeldige vierkant. 

Gevels
Gevel(s) met direct zicht op 
de houtwallen hebben minimaal 
80% netto glasoppervlakte. 
Gevels aan de zichtlijnen en 
het erf  hebben maximaal 20% 
netto glasoppervlakte.
Hierdoor worden de zicht- en 
privacylijnen gegarandeerd en 
opent de woning zich duidelijk 
naar het landschap.

Prive-buitenruimte
Om een prive-buitenruimte te 
garanderen bij de in het land-
schap geplaatste woningen, 
wordt bij elke woning 15% uit 
het totale volume gesneden. 
Het landschap wordt dan in 
de woning opgenomen en er 
ontstaat een overgang tus-
sen openbare natuur en prive 
groen.

Hoogten
De hoekpunten van de erf-
gevels hebben een maximale 
hoogte van 11 meter.
De hoekpunten van de afge-
schuinde gevels zijn minimaal 
3 meter lager. Zo wordt gega-
randeerd dat de woningen sa-
men een op het oude Twentse 
knooperf geinspireerd ensemble 
vormen. 

Inbreng van de vier kavel-
kopers
De bovenstaande regels ga-
randeren dat de verschillende 
woningen rond het erf als een 
eenheid fungeren. Tegelijkertijd 
zorgen ze voor een grote vrij-
heid voor de verdere invulling 
door de toekomstige eigenaar. 
Verdere eisen met betrekking 
tot de materialisering zijn hier-
bij niet strikt noodzakelijk en 
de rol van de supervisor kan 
beperkt zijn. 

De architecten hebben binnen 
het aangegeven volume com-
plete vrijheid omdat de plaat-
sing en de vorm van de volu-
mes zo dominant zijn dat de 
ze samen als ensemble altijd 
herkenbaar zullen blijven.
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Zichtlijnen op het landschap. 

P

Het landschap wordt het volume binnen 
getrokken en vormt een afgescheiden 
buitenruimte.

Een gedeelte van het dak wordt naar 
beneden getrokken, zodat de zon de patio 
en de woning binnendringt en het zicht naar 
buiten over het dak wordt vergroot.

In het volume worden twee parkeerplaatsen 
opgelost. 

Zichtlijn door het huis vanuit de hal op de 
eerste en tweede verdieping naar het plein. 

Gekaderd zicht door de open gevel op het 
landschap.
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Plattegrond 2e verdieping

Plattegrond 1e verdieping

Plattegrond begane grond 0 m 5 m

Synergie 
Proces tussen de architecten van de vier woningen

In onderstaand schema worden de verantwoordelijkheden en rollen 
van de betrokken partijen uiteengezet. Daarbij staat de vrijheid van 
de opdrachtgever en de architect voorop.

kavel van de 
hoeve wordt 
uitgegeven in 
overleg met 
stedebouwkundig 
supervisor.

koper neemt optie op een 
kavel binnen de hoeve.

inschrijving door kopers per 
hoeve heeft de voorkeur.

uitgifte kavel inschrijving positionering

kavelgrenzen worden nu (in 
overleg met de supervisor) 
definitief vastgesteld om 
flexibel te blijven in de 
positie van het collectieve 
deel van de kavel.

tekenen koopakte inclusief 
erfdienstbaarheden.

oprichten vereniging van 
eigenaren t.b.v. onderhoud 
van het erf is mogelijk.

koopakte start ontwerpproces

start ontwerpproces.

indien alle kavels in een 
hoeve tegelijkertijd worden 
verkocht, bespreken de 
architecten op welke 
vlakken (bijvoorbeeld 
materialisering en 
kleurgebruik) zij eventueel 
willen samenwerken.

notaris

architect

supervisor

koper

gemeente
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