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Parkweg 37-39, 7513 AR  Enschede. Redengevende omschrijving 2020. 

 

Inleiding. 

In 1883-1884 werd in opdracht van Abraham Wevers op een perceel tussen het in 1872-1874 

aangelegde Volkspark en het stationsgebied van Enschede een nieuw logement en koffiehuis 

gebouwd. Het representatieve hotel was daarmee een exponent van het groeiende elan van de 

bloeiende textielstad Enschede vanaf de late negentiende eeuw.  

In de navolgende jaren vonden er herhaaldelijk verbouwingen en uitbreidingen van de 

horecagelegenheid plaats. Nadat het complex in 1907 in handen was gekomen van Johannes Gleser 

werd een grootschalige verbouwing uitgevoerd. Onder meer werden de oorspronkelijke veranda’s 

vervangen door nieuwe zijbeuken. Met de steeds wisselende eigenaren veranderde ook telkens de 

naam van het hotel mee. De oorspronkelijke naam “Hotel Wevers” werd in 1908 “Hotel Gleser” en 

ook stond het complex jarenlang bekend als “Hotel Rolink” en “Hotel Café Restaurant en 

Buitensociëteit Jens”. In 1948 werd het “Hotel Modern” en in 1998 werd de naam omgedoopt in 

“Hotel Rodenbach”. De vele eigendomswisselingen en vaak daaraan gerelateerde verbouwingen en 

uitbreidingen hebben hun sporen nagelaten in het historische hotel. Deze zijn gedocumenteerd in de 

in 2020 uitgevoerde bouwhistorische verkenning van het complex1.  

Hotel Rodenbach (en vooral zijn voorgangers) speelde meer dan een eeuw lang een belangrijke rol in 

het uitgaansleven van Enschede omgeving. Het was een bekende gelegenheid voor feesten en 

partijen, sportief vertier en culturele en sociale bijeenkomsten. In het bijzonder heeft het hotel met 

zijn dancing en poppodium veel betekend voor de naoorlogse muziek- en jongeren(pop)cultuur in 

Enschede.  

Omschrijving. 

Hotel/restaurant/café-complex met woonhuis uit 1884, uitgevoerd in voor die periode kenmerkende 

eclectische bouwtrant, met elementen van het neoclassicisme en de chaletstijl. Het pand bezit een 

samengestelde, sterk gelede bouwmassa. Deze bestaat in hoofdzaak uit een T-vormige tweelaags 

kern, met een hoog en langgerekt gedeelte, afgedekt met een mansardedak, en een wat lager 

dwarspand met zadeldaken. Aan weerszijden van het hoge centrale gedeelte bevinden zich lage, met 

een plat dak afgesloten zijbeuken. Links achter bevindt zich een eenlaags volume met 

zolderverdieping, de voormalige woning, afgesloten met een mansardedak. Aan de achterzijde 

bevinden zich jongere en gewijzigde uitbouwen van één en twee bouwlagen met plat dak. De 

hellende daken zijn gedekt met roodoranje opnieuw verbeterde Hollandse pannen en hebben veelal 

houten goten. Dakkapellen en dakopbouwen zijn van recente datum. De in baksteen gemetselde 

gevels zijn wit gepleisterd en wat betreft het centrale bouwdeel voorzien van schijnvoegen (in een 

blokverband) en kroonlijsten. De getoogde vensters hebben in het pleisterwerk aangeduide gestucte 

segmentbogen. De meeste oude kozijnen zijn nog aanwezig, maar de houten T-ramen zijn veelal 

vervangen door recentere exemplaren, met uitzondering van de twee zolderramen in de voorgevel. 

Op de begane grond zijn nog oudere meerruits ramen aanwezig in de bovenlichten in de voorgevel, 

stammend uit 1908.   

De voorste hoeken van het centrale bouwdeel worden geaccentueerd door in blokverband 

gepleisterde (beneden) of van verdiepte velden (boven) voorziene hoekpilasters. De voorgevel bevat 

 
1 D.Schaars, Monumenten Advies Bureau (2020). Bouwhistorische verkenning & waardestelling Parkweg 37-39 Enschede. Onderzoek in 
opdracht van Gemeente Enschede. 
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daarnaast een brede cordonlijst met kussenmotieven en rusticavlakken. De nokversieringen boven 

de voorgevel zijn deels nog oorspronkelijk en bestaan uit houten uitkragingen onder de met 

geprofileerd lijstwerk uitgevoerde bakgoot en een nokstijl met druiper aan de onderzijde en 

speerpunt aan de bovenzijde. 

De smalle plat afgedekte zijbeuken zijn in 1907 ontstaan na verbouwing van de oorspronkelijk hier 

aanwezige veranda’s. Aan de voorzijde zijn de oude hardstenen balustrades nog aanwezig.  

Het eenlaags voormalige woonhuis is geheel gepleisterd, waarbij aan de voorzijde schijnvoegen zijn 

aangebracht in halfsteens verband. De voorgevel is op het niveau van de zoldervloer voorzien van 

een geprofileerde cordonlijst. De enkellaagse uitbouw aan de achterzijde stamt mogelijk uit 1899, 

hoewel de huidige vorm afwijkt van de historische gegevens, en is geheel gepleisterd. De 

gevelopeningen in de voorgevel zijn nog origineel, uitgevoerd met gepleisterde strekken met sluit- en 

aanzetstenen in pleisterwerk. De openingen in de linkerzijgevel en achterzijde zijn vernieuwd. De 

aanwezige venster vullingen zijn allemaal ooit vernieuwd.  

Het interieur is in de huidige vorm grotendeels in 1998 tot stand gekomen en nieuw ingedeeld. Er zijn  

geen noemenswaardige historische elementen meer aanwezig.  

Aan de voorzijde wordt het terrein afgesloten door een uit oude en nieuwe onderdelen 

samengesteld hekwerk. De ijzeren onderdelen (spijlenhekken met rechte ronde spijlen tussen ronde 

gietijzeren kolommen met een pijnappel decoratie aan de bovenzijde) zijn zeer waarschijnlijk 

restanten van de oorspronkelijke terreinafscheiding. De bakstenen voetmuren en hekposten met 

lantaarns en betonnen dekking zijn van na 1998.   

 

 

 

Overzicht voorgevel (noordzijde). 
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Overzicht vanuit het noordwesten. 

 

Overzicht noordgevel. 
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Detail voorgevelbekroning. 

 

Detail voorgevel, met pleisterwerk met schijnvoegen, hoekpilasters en houten gevelbekroning. Links 

de balustrade op de linker zijbeuk. 
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Voorgevel voormalig woonhuis. 

   

Links: venster in de topgevel van het woonhuis, met karakteristieke gepleisterde strek met geboorte- 

en sluitsteen. Rechts: detail pleisterwerk met schijnvoegen en dakoverstek van het woonhuis. 
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Achterzijde, vanuit het zuidoosten. 

 

Achterzijde, vanuit het zuiden. 
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Westelijke zijgevel, met zicht op het dwarse bouwdeel met zadeldak. 

 

Oostelijke zijgevel, met topgevel van het dwarse bouwdeel. 
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Zicht op het hekwerk langs het voorterrein, zijde Parkweg.  
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Waardering. 

Het belang van dit object is gelegen in: 

Architectuurhistorische waarden: 

− de aan de hoofdopzet en typologie goed afleesbare oorspronkelijke functie. 

− de goed bewaard gebleven hoofdopzet en dakvorm van het in 1884 gebouwde hotel met 

woonhuis; het oorspronkelijke complex, opgetrokken in een eclectische bouwstijl, is als laat-

negentiende-eeuws voorbeeld van belang binnen de ontwikkeling van het hotel als 

gebouwtype in Nederland in zijn algemeenheid, en in Enschede en Twente in het bijzonder.  

− het materiaalgebruik en detaillering van de gevels van de bouwdelen uit 1884 (hotel en 

woonhuis), inclusief pleisterwerk met schijnvoegen, hoekpilasters, cordonlijst, 

nokversieringen en getoogde gevelopeningen; gevelopeningen met vullingen uit 1884 zijn 

vanwege detaillering waardevol voor de oorspronkelijke opzet van het hotel.  

Cultuurhistorische waarden: 

− de historische betekenis, als bekende Enschedese horecagelegenheid, die een belangrijke rol 

speelde in uitgaansleven van inwoners van de stad en omgeving; in het bijzonder de 

betekenis van hotel en dancing Modern in de ontwikkeling van de Enschede jongeren- en 

muziekcultuur. 

Stedenbouwkundige waarden: 

− de bijzondere situering van het hotel (met woonhuis), op een prominente locatie, destijds 

nabij het gesloopte Staats Spoorwegstation en langs de doorgaande weg naar het in 1874 

geopende Volkspark. 

− de sterk beeldbepalende betekenis voor de omgeving, waar het hotel (met woonhuis en 

hekwerk) met zijn in het oog springende rijk gelede bouwmassa als één van de weinige 

gebouwen resteert uit de laat negentiende-eeuwse periode. 

Overige waarden: 

− de beleefbaarheid van de oorspronkelijke architectuur, die bijdraagt aan de waarde van het 

pand en de kwaliteit van de omgeving. 

− het hekwerk ter afscheiding van het voorterrein, in het bijzonder de vermoedelijk 

oorspronkelijke ijzeren spijlenhekken en kolommen. 

Specifiek behoudenswaard zijn: 

− karakteristieke, rijk gelede massa-opbouw, in het bijzonder de hoofd- en dakvorm van het T-

vormige tweelaags hoofdvolume en de smalle eenlaags zijbeuken. 

− hoofd- en dakvorm van de aangebouwde voormalige woning. 

− de keramische pannendekking en de houten goot- en dakoverstekdetails en ornamentiek van 

de hellende daken van hotel en woonhuis. 

− de wit gepleisterde afwerking van de gevels, met schijnvoegen, cordonlijsten en 

hoekpilasters met decoratieve details, getoogde gevelopeningen met in het pleisterwerk 

aangeduide ontlastingsbogen. 

− overige historische details van de gevelopeningen, zoals de houten kozijnen en de (restanten 

van) oorspronkelijke ramen en bovenlichten. 
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− overige historische details, zoals de balustrades en de opzet van de gevelopeningen in de 

zijgevels van de zijbeuken. 

− deels historisch hekwerk langs het voorterrein, in het bijzonder de ijzeren spijlenhekken en 

gietijzeren kolommen. 

Van indifferente waarde zijn: 

− opzet, vorm en materialisering van secundaire uitbouwen en uitbreidingen aan de 

achterzijde van het T-vormige centrale deel en achter de woning. 

− alle aanwezige bitumen dakbedekkingen.  

− alle aanwezige dakkapellen in de schuine daken van alle bouwdelen.  

− alle secundaire vullingen in alle gevelopeningen van alle bouwdelen.  

− alle dichtzettingen in oorspronkelijke gevelopeningen uit 1884.  

− opbouw en vorm van de portiek bij de hoofdentree in de voorgevel. 

− jonge uitbouw van de zoldertrap met flankerende balkons aan de achterzijde van het 

dwarsdeel uit 1884.  

− alle aanwezige stalen brandtrappen bij alle bouwdelen.  

− opzet en opbouw van de vide met trap uit 1961 in de zaal op de begane grond van het 

centrale bouwdeel.  

− ruimtelijke indelingen uit 1998 of later in alle bouwdelen, inclusief moderne trappen, 

binnenmuren met bijbehorende deurkozijnen en binnendeuren. 

− alle secundaire interieurelementen in alle bouwdelen.  

 

Uitgezonderd de garage achter op het terrein hebben ook de bijgebouwen een indifferente waarde. 

De garage heeft de aanduiding ‘karakteristiek’ in het bestemmingsplan. 
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Waardenkaarten van de begane grond (boven) en verdieping (beneden). De hoge en positief 

gewaardeerde onderdelen zijn behoudenswaard. Kaarten afkomstig uit de in de voetnoot genoemde 

bouwhistorische verkenning. 


