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Parkweg 37-39, ENSCHEDE                        ADVIES CULTUURHISTORISCHE WAARDEN 

Bouwtype  : hotel/restaurant                 

Bouwjaar  : 1884 

Architect  : onbekend 

Bouwstijl  : eclectische stijl  

Huidige functie  : hotel/restaurant 

Oorspronkelijke functie   : hotel/restaurant                            Datum: 15-06-2020 

 

 

Korte omschrijving 
Veelvuldig uitgebreid hotel/restaurant complex uit 1884, opgebouwd uit een T-vormig middenschip met 
dwarsdeel en van achtergelegen woonhuis, beide onder een mansardekap. Met name de gepleisterde 
gevels met oorspronkelijke details zoals schijnvoegen en nokversieringen (bij het middenschip) zijn 
karakteristiek voor de bouwperiode. In veel gevallen zijn ook de gevelopeningen met vullingen nog uit de 
bouwtijd van 1884.   
 
Waardering 
Het oorspronkelijke complex, opgetrokken in een eclectische bouwstijl, is van belang binnen de 

ontwikkeling van het hotel als gebouwtype in Nederland in zijn algemeenheid, en in Enschede en Twente in 

het bijzonder. Er zijn architectuurhistorische waarden gelegen in de oorspronkelijk hoofd- en dakvorm van 

het middenschip en aansluitende dwarsdeel. 

De materialisering en detaillering van de gevels van de bouwdelen uit 1884 is van belang, inclusief 

pleisterwerk met schijnvoegen, cordonlijst en nokversieringen. Gevelopeningen met vullingen uit 1884 zijn 

vanwege detaillering waardevol voor de oorspronkelijke opzet van het hotel.  

Het complex is van waarde vanwege de situering, gelegen nabij het gesloopte Staats spoorwegstation en 

langs de doorgaande weg naar het in 1874 geopende Volkspark. Het hotel vormde een belangrijk onderdeel 

in het uitgaansleven van inwoners van de stad en omgeving.  
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WAARDERINGSCRITERIA SCORE 
1. ARCHITECTUURHISTORISCHE WAARDEN  
a. het object/ complex is een goed voorbeeld van een bepaalde bouwstijl en/ of bouwtechniek, al dan 
niet met plaatselijke variaties 

+++ 

b. het object/ complex is een goed voorbeeld van het oeuvre van een architect, bouwmeester of 
kunstenaar en neemt een belangrijke plaats in binnen de plaatselijke, regionale of landelijke 
architectuurgeschiedenis; 

++ 

c. het object/ complex is van belang vanwege hoogwaardige (esthetische) kwaliteiten van het ontwerp 
in het exterieur en/ of interieur(onderdelen), zoals gave verhoudingen en/ of een goede, bijzondere of 
zeldzame detaillering in vormgeving; 

++ 

d. het object/ complex is van belang vanwege bijzonder en/ of zeldzaam kleur-, materiaalgebruik en/ of 
ornamentiek; 

++ 

e. het object/ complex heeft een bijzonder en/ of zeldzaam interieur of bevat bijzondere en/ of 
zeldzame onderdelen in het interieur; 

0 

f. het object/ complex is van belang vanwege een constructiewijze die historisch is overgeleverd of 
vernieuwend is voor de tijd van ontstaan (innovatieve waarde/ pioniersfunctie); 

0 

g. het object/ complex of onderdelen hiervan bezit(ten) bouwhistorische waarde. + 
h. het object/ complex is van belang vanwege de gaafheid van de hoofdvorm en architectonische 
detaillering en vanwege de gaafheid van ex- en/ of interieur. 

++ 

2. CULTUURHISTORISCHE WAARDEN   
a. het object/ complex is van belang vanwege een plaatselijk, regionaal en/ of landelijk historisch 
gegeven, zoals bijvoorbeeld bekende bewoners, beroepen, bijzondere activiteiten; 

+++ 

b. het object/ complex is van belang vanwege zijn bestemming, die verbonden is met bijvoorbeeld (een) 
sociaal-historische, sociaal-economische en/ of religieuze ontwikkeling(en); 

+++ 

c. het object is van belang vanwege zijn verschijningsvorm, dat verbonden is met bijvoorbeeld (een) 
sociaal-historische, sociaal-economische, technische of religieuze ontwikkeling(en); 

++ 

d. het object/ complex is van belang als goed en/ of zeldzaam voorbeeld van (een) technische, 
functionele en/ of typologische ontwikkeling(en); 

++ 

e. het object/ complex is van belang vanwege een constructiewijze die historisch is overgeleverd of 
vernieuwend is voor de tijd van ontstaan (innovatieve waarde/ pioniersfunctie); 

+ 

f. het object/ complex of onderdelen hiervan bezit(ten) kunsthistorische waarde. 0 
3. STEDENBOUWKUNDIGE EN ENSEMBLEWAARDEN  
a. het object heeft ensemblewaarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de 
onderdelen van een groter geheel (complex), dat van plaatselijk, regionaal of landelijk belang is; 

++ 

b. het object/ complex is onderdeel van een historisch gegroeid stedelijk/ landschappelijk gebied en 
speelt daarin een beeldbepalende rol; 

+++ 

c. het object/ complex is van belang vanwege de duidelijke relatie van het object/ complex met de wijze 
van (historische) verkaveling/ inrichting en/ of voorzieningen; 

++ 

d. het object/ complex is van bijzondere betekenis voor het aanzien van een streek, stad, dorp of wijk; +++ 
e. het object/ complex is van belang vanwege de historisch-ruimtelijke relatie met 
groenvoorzieningen, wegen, wateren en/ of bodemgesteldheid; 

++ 

f. het object/ complex is onderdeel van een belangrijk stedenbouwkundig/ landschappelijk concept; ++ 
g. het object/ complex is van belang vanwege het zichtbaar houden van het werk van een bekend 
stedenbouwkundige of landschapsarchitect; 

0 

h. het object/ complex heeft een zeldzaamheidswaarde qua aanleg, structuur en relatie met de 
omgeving; 

++ 

i. het object/ complex is van belang in relatie tot de structurele en/ of visuele gaafheid van de 
stedelijke, dorpse of landschappelijke omgeving. 

+ 

4. OVERIGE WAARDEN  
a. Het terrein is van archeologische waarde vanwege daar aanwezige zaken die van algemeen belang 
zijn vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde. 

0 

+++ HOGE WAARDE, ++ POSITIEVE WAARDE,  
+      BASISWAARDE, 0    GEEN BIJZONDERE WAARDE 

 

KARAKTERISTIEKE ASPECTEN 

• oorspronkelijke hoofdopzet en hoofdvorm van het middenschip met dwarsdeel 

• gepleisterde gevels met eclectische elementen zoals schijnvoegen en hoekpilasters  

• oorspronkelijke gevelindeling en gevelopeningen met deels nog uit de bouwtijd daterende invullingen 

• detaillering van de voorgevel van het middenschip met uitspringende hoeken, geprofileerde cordonlijsten 
en nokversieringen. 

• hoofd- en kapvorm van de aangebouwde woning, restanten van de oorspronkelijke voorgevelafwerking, -
indeling en –detaillering. 
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TOELICHTING SELECTIECRITERIA VOLGENS DE MONUMENTENVERORDENING ENSCHEDE 20101 

AANWIJZING 

Een monument wordt in de verordening van gemeente Enschede omschreven als ‘zaak die van algemeen 

belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde’.  

Binnen dit systeem zijn er Rijksmonumenten waarvan de bescherming is vastgelegd in de monumentenwet 

van 1988. Daarnaast zijn er gemeentelijk monumenten die worden aangewezen door Burgmeester en 

wethouders. Burgemeester en Wethouders kunnen, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende, een 

onroerend monument aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument. Voordat Burgemeester en 

Wethouders over de aanwijzing een besluit nemen, vraagt zij advies aan de geïntegreerde welstand-

monumentencommissie.  

Bij de beoordeling van de monumentwaardigheid wordt het algemeen belang, zoals gedefinieerd in artikel 

1, lid a, getoetst aan de hand van selectiecriteria die door Burgemeester en Wethouders vastgesteld 

worden. Op een monument dienen één of meer van deze waarden van toepassing te zijn.  

 

SELECTIECRITERIA 

In de monumentenverordening van de gemeente Enschede uit 2010 wordt in hoofdstuk 6 verwezen naar de 

selectiecriteria waaraan een object of complex moet voldoen om opgenomen te worden op de lijst van 

gemeentelijke monumenten. In artikel 30 van de verordening zijn vier criteria opgesomd:  

1. Architectuurhistorische waarden 

2. Cultuurhistorische waarden 

3. Stedenbouwkundige waarden 

4. Overige waarden 

Elke bepaling kan worden onderverdeeld in een reeks subcategorieën. Aan de hand van deze 

subcategorieën kan bepaald worden of het object of complex waarde bezit, en op welk gebied deze 

waarde het sterkst naar voren komt.   

ADVIES 

Gebaseerd op de door gemeente Enschede opgestelde selectiecriteria kan worden geconcludeerd dat 

belangrijke delen van het hotelcomplex voldoende waarden bezitten om plaatsing ervan op de 

gemeentelijke monumentenlijst te overwegen. Bij veel criteria wordt een positieve tot hoge waarde 

geconstateerd. De beschermenswaardige delen behoren tot de oorspronkelijke opzet van 1884 en bestaan 

in hoofdzaak uit de hoofd- en dakvorm van het middenschip met smalle zijbeuken en het dwarsdeel, zowel 

voor wat betreft het casco als voor de inwendig nog beperkt aanwezige oorspronkelijke 

structuuronderdelen. Wat betreft indelingen en afwerkingen is het interieur niet beschermenswaardig.  

De woning, aan de achterzijde van het hotel, behoort eveneens tot de oorspronkelijke opzet maar is in de 

huidige vorm zowel wat betreft exterieur als interieur vele malen verbouwd en derhalve minder waardevol. 

Wel zouden hoofd- en kapvorm en de voorzijde als beeldbepalend kunnen worden aangemerkt. 

In een ten behoeve van de monumentenaanwijzing op te stellen redengevende beschrijving dient 

zorgvuldig te worden aangeven welke recente bouwdelen en interne ingrepen géén bijzondere waarden 

bezitten. 

Voor nadere historische informatie en een beschrijving van de bestaande bouwsubstantie wordt verwezen 

naar het door Monumenten Advies Bureau opgestelde bouwhistorische rapport uit februari 2020. In dit 

rapport is de bouwfasering inzichtelijk gemaakt en worden eventueel aanwezige karakteristieke elementen 

nader geduid.   

 

 

 
1 Toegepaste versie Monumentenverordening voor dit document: Cvdr 2019 nr. CVDR103832_2, gedateerd op 
25 maart 2019. 


