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Dit is het verslag van de drie werkateliers rondom het opstellen van een dynamische agenda voor de omgeving 
van Vliegveld Twenthe. De sessies werden gehouden op 13 april, 24 mei en 15 juni 2017, bij ADT op de Zuidkamp 
in Enschede.

Aanleiding

Op het voormalig vliegveld Twenthe zijn verschillende ontwikkelingen aan de gang, waarbij uiteenlopende 
partijen betrokken zijn.
Area Development Twente (ADT), opgericht als samenwerkingsverband van de Provincie Overijssel en de 
Gemeente Enschede, zal zich op termijn terugtrekken als gebiedsregisseur voor de gebiedsontwikkeling van 
Vliegbasis Twenthe en omgeving. Tot nu toe heeft ADT een overkoepelende taak bij de ontwikkeling van 
plannen voor het voormalige vliegveld en de bijbehorende terreinen als Zuidkamp, Prins Bernard Park en 
Overmaat.

In 2016 is de Alliantiefabriek opgericht waarbinnen zeventien verschillende allianties zijn gesmeed en afspraken 
gemaakt met betrekking tot de toekomst van het gebied van én rondom het voormalige vliegveld. Daarbij 
gaat het om natuur, economie, recreatie en cultuurhistorie. Een van die allianties is die tussen Eelerwoude, ADT, 
gemeente Enschede, provincie Overijssel en Landschap Overijssel, genaamd ‘De Grote Samenwerking’, ‘’waarin 
de partijen willen verkennen hoe landgoederen in het grotere gebied economisch, cultuurhistorisch en op het 
gebied van natuur kunnen samenwerken ten behoeve van versterking en instandhouding van  het hele gebied’’ 
(tekst van de placemat alliantiefabriek). Het voormalige vliegveld wordt hierin gezien als kern. In het gebied 
liggen bijvoorbeeld ook landgoed Oosterveld (eigendom van de familie van Heek), het evenemententerrein 
van Van Eck en de voormalige waterbekkens van Vitens. In gesprekken zijn ook andere betrokken partijen 
gesproken.

Inhoud van dit verslag

1. Inleiding
2. Proces
3. Dynamische agenda
4. Acties en rollen
5. Tot slot

Bijlage: 
Lijst met genodigden
Analysereeks
Overzichtstabel acties – termijnen - rollen
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1. Inleiding

Atelier Overijssel is door ADT gevraagd om een aantal werkateliers te organiseren. Doel daarvan : met alle 
betrokken partijen komen tot een gezamenlijke, gedragen visie op het gebied. Uitdrukkelijk werden daarbij 
ook de (agrarische) grondeigenaren rondom het vliegveld betrokken. Uit de werkateliers moet een inspirerend 
verhaal ontstaan met daaraan gekoppeld een dynamische agenda, waarin een aantal concrete projecten zijn 
beschreven die aansluiten bij de kansen en de betekenis van het gebied, met afspraken tussen de betrokkenen.

Eerste werkatelier op 13 april bij ADT, Zuidkamp Enschede
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Eerste ontwikkelingskaart omgeving Vliegveld Twenthe

2. Proces

Tijdens het proces werd de oorspronkelijke opzet bijgesteld en aangepast als het nodig was, mede afhankelijk 
van de reacties van de betrokkenen. Mede hierdoor wordt het eindproduct door alle deelnemers gedragen.
AtelierOverijssel heeft ter voorbereiding van de serie werkateliers eerst een verkenning van de kansen 
uitgevoerd, door middel van persoonlijke interviews met een deel van de betrokkenen waaronder eigenaren in 
het gebied. De resultaten van de interviews zijn verwerkt in een kaart (afbeelding). Op 13 april 2017 werd het 
eerste werkatelier georganiseerd waar de kaart werd gepresenteerd. De groep aanwezigen bestond voor een 
groot deel uit de geïnterviewden. In twee groepen zijn vervolgens verschillende thema’s besproken waaronder 
‘kwaliteit door combinatie van rust en activiteit’, ‘routes, zonering en entrees’ en ‘samenwerking’. Plenair werden 
de ideeën met elkaar gedeeld. Hiermee werd de eerste aanzet gegeven voor het op te stellen toekomstscenario. 
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landschapskarakteristiek

natuur- en cultuurgroen

toegankelijkheid

context

routes en functies

cultuur historie

Naar aanleiding van het eerste werkatelier heeft AtelierOverijssel een eerste aanzet 
gemaakt voor een dynamische agenda. De tweede bijeenkomst vond plaats op 24 
mei. AtelierOverijssel presenteerde de dynamische agenda aan de hand van tien 
themakaarten. Na de presentatie is er in twee groepen gediscussieerd, zijn aanvullingen 
gedaan, punten aangescherpt en punten weggestemd. In de plenaire discussie kwam een 
veelheid aan onderwerpen aan bod. 

In  het derde werkatelier, op 15 juni, werd de nieuwe dynamische agenda gepresenteerd. 
De nieuwe kaart bestaat uit twaalf punten die gezamenlijk de dynamische agenda vullen. 
Tijdens de avond  werden de twaalf punten in kleine groepen besproken, om aan de 
thema’s concrete acties, termijnen en rollen te verbinden. Het resultaat is een rijkdom 
aan suggesties en aanbevelingen bij elk punt.  Aan het eind van de avond werd de 
dynamische agenda door de betrokkenen ondertekend.

Eerste dynamische agenda omgeving Vliegveld Twenthe (gepresenteerd op 24 mei 2017)

Analyse:
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3. Dynamische agenda
De dynamische agenda bestaat uit twaalf thema’s die 
door de betrokkenen zijn aangegeven als belangrijk. De 
agenda wordt per laag toegelicht:

1. Onderscheid de dynamische gebieden
De omgeving van vliegveld Twenthe kent veel verschillen. 
Er zijn gebieden die zich snel ontwikkelen en waar de 
dynamiek hoog is en gebieden waar dit langzamer gaat. 
De gebieden die in deze laag worden uitgelicht kunnen 
door de tijd heen transformeren. De gele gebieden zijn 
hoog-dynamisch en kunnen stevig transformeren. Zo 
gaat het om de agrarische gebieden, de terreinen van 
Van Eck, het Vliegveld met de Technology Base. De zone 
Ondernemen met Natuur en Water is aangegeven als 
dynamisch. Deze gebieden kunnen transformeren maar 
kennen een ander programma. De waterbekkens van 
Vitens vallen hieronder.

2. Koester de laag-dynamische gebieden
De contramal van het eerste thema. Ga zorgvuldig om 
met de natuurlijke gebieden, voorheen  EHS genoemd, 
en de Natura2000 gebieden. Het contrast in dynamiek is 
aangegeven als een kwaliteit van deze omgeving en mag 
daarom ook zichtbaar worden.

3. Maak de beken beter beleefbaar
Het gebied kent een groot hoogteverschil. Aan de 
oostkant ligt de stuwwal met de Lonnekerberg als 
hoogste punt. In het gebied stromen verschillende beken 
en in de afgelopen jaren is veel gebeurd aan beekherstel. 
Voor een betere beleving van de beken wordt 
voorgesteld om op de kruisingen met het recreatief 
routenetwerk het water beter zichtbaar en waar mogelijk 
toegankelijk te maken.
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4. Creëer een goede wildpassage en zie toe dat regels 
in natuurgebieden worden nageleefd
Om de verschillende natuur(lijke) gebieden met elkaar 
te verbinden is het van belang dat er een goede 
wildpassage is. De Weerseloseweg vormt op dit moment 
een barrière in het gebied. Een ‘koetunnel’ die onder 
deze weg ligt wordt nu niet gebruikt. Er kan onderzocht 
worden of de tunnel kan worden omgevormd tot een 
wildpassage. Op veel plekken zijn regels opgesteld om de 
natuurgebieden te beschermen, zoals het aanlijnen van 
honden. Naleving van deze regels kan verbeterd worden.

5. Verknoop het recreatief routenetwerk en bied 
kansen om de verborgen geschiedenis te ontdekken
Het gebied is momenteel vooral goed ontsloten vanuit 
Enschede. Er liggen kansen om het routenetwerk te 
verbinden met Hengelo, Noordoost Twente, Oldenzaal 
en richting Losser. Er is veel waardering uitgesproken 
voor de zandwegen die nog in het gebied aanwezig zijn, 
met de wens om deze te behouden. Daarnaast is ervoor 
gepleit om niet alle gebieden te ontsluiten, maar ook 
ruimte te laten om het gebied zelf te ontdekken.

6. Behoud en ontwikkel de cultuur-historische 
elementen en de satellietstructuur van het vliegveld
Uniek aan Vliegveld Twenthe is de satellietstructuur 
waaruit deze is opgebouwd. Bij de ontwikkeling van 
het gebied is het belangrijk deze structuur te versterken 
en zorgvuldig om te gaan met de cultuurhistorische 
waarden.
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7. Versterk de openheid en de zichtlijnen van en 
rondom de landingsbaan
De landingsbanen van het vliegveld vormen op zichzelf al 
belangrijke (zicht)lijnen in het landschap. In een eerdere 
studie zijn ‘voids’ gedefinieerd. Deze zijn overgenomen 
omdat ze de relatie met het landschap versterken.

8. Kies voor sterke entrees en koppel hier 
ondernemers aan
Om het gebied te ontsluiten en vliegveld Twenthe te 
positioneren moet er een duidelijke entree worden 
gemaakt. Er is nog discussie over de positie van 
de hoofdentree, aan de Weerseloseweg of bij de 
Deventerpoort. Bij het maken van de entree gaat het 
naast parkeercapaciteit ook om de ontwikkeling van een 
bezoekerscentrum en horeca. Het is daarom van belang 
dit samen met ondernemers te ontwikkelen.

9. Stem het programma af en zorg voor spreiding van 
bezoekers in het gebied
In het gebied liggen al diverse (publieke) functies, bij 
de doorontwikkeling van het gebied is het belangrijk 
het programma af te stemmen, nieuwe of bredere 
doelgroepen aan te spreken en hen faciliteiten te bieden. 
Daarnaast zijn er kansen om de bezoekers meer te 
spreiden over de omgeving.
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10. Stimuleer verbindingen en cross-overs 
in het gebied
Er zijn in het gebied al verschillende samenwerkingen, die 
verder moeten worden gestimuleerd. Zo is er gesproken 
over een verbinding van de Technology Base met de 
UT, zowel in arbeid, stage, projecten als een fysieke 
verbinding.

11. Geef meer bekendheid aan (de waarde van) het 
gebied door ontwikkeling van een (digitaal) platform
Voor de bekendheid van het gebied is het van belang dat 
er ook digitaal een levend platform is waarop informatie 
te vinden is over het gebied, over activiteiten en ook over 
mogelijkheden en kansen als het gaat om ontwikkeling 
van het gebied.

12. Bied ruimte aan ondernemers en inspireer hen om 
de lokale energie te benutten
Er is een grote wens om veel ruimte te bieden aan 
ondernemers; de lokale energie kan benut worden om 
het gebied optimaal te gaan gebruiken.
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4. Acties en rollen

De door de deelnemers aangedragen punten voor de dynamische agenda zijn verschillend van aard; er zijn 
aanbevelingen voor onderzoek, voor te maken afspraken en voor direct uit te voeren concrete acties. Alle 
betrokkenen zijn het erover eens dat het instellen van een platform van betrokken grondeigenaren essentieel is. 
Zij kunnen met elkaar afstemmen, een platform bieden voor nieuwe initiatieven (de dynamische agenda) en in 
samenspraak met de gemeenten en andere overheden ervoor zorgen dat de onderzoeken worden uitgevoerd 
en dat afspraken worden geconcretiseerd in een uitvoeringsprogramma.

Hieronder zijn bij elk van de twaalf punten van de dynamische agenda enige aanbevelingen gedaan (deze 
zijn in het derde atelier besproken). In de bijlage is een tabel opgenomen met alle genoemde acties. Deze zijn 
gesorteerd van abstract naar concreet. Er zijn acties die meteen opgepakt kunnen worden, maar voor veel 
punten is nog onderzoek en afstemming nodig. Daarbij geldt dat de agenda dynamisch is en dat deze dus kan 
veranderen met de tijd.

Onderscheid de dynamische gebieden
1. Zorg voor een kwaliteitsborging middels een klankbordgroep, wijs een kwartiermaker aan die verleidt, 

inspireert en stimuleert;
2. Maak spelregels/afspraken voor de mogelijke ontwikkeling van het gebied, bewaak daarbij het karakter van 

het landschap;
3. …

Belangrijkste rollen: het platform (Alliantie van Eigenaren), de gemeenten, provincie en mogelijk waterschap

Koester de laag dynamische gebieden
1. Behoud en versterk karakteristieke landschapselementen;
2. Laat flora en fauna het gebruik bepalen: dat kan ook betekenen beperkte of geen toegang;
3. Investeer opbrengsten uit de dynamische gebieden in het landschap van de laag dynamische gebieden;
4. Houd toezicht, ter voorkoming van vernieling en vervuiling;
5. …

Belangrijkste rollen: Landschap Overijssel, het platform (Alliantie van Eigenaren)

Maak de beken beter beleefbaar
1. Onderzoek de kansen voor verbetering van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van beken;
2. Ontwerp een route die de beken - of delen daarvan - beleefbaar/waarneembaar maakt;
3. …

Belangrijkste rollen: waterschap in afstemming met gemeenten en provincie, Routenetwerk Twente

Creëer een goede wildpassage en zie toe dat regels in natuurgebieden worden nageleefd
1. Onderzoek de omvang en hoedanigheid van het wild en onderzoek knelpunten in het netwerk;
2. Hef barrières op door aanleg van een wildpassage onder de Weerseloseweg (de koetunnel);
3. Stuur bezoekersstromen, door kwetsbare delen niet of beperkt toegankelijk te maken;
4. Informeer bezoekers over de aanwezigheid en kwetsbaarheid van flora en fauna;
5. …

Belangrijkste rollen: grondeigenaren
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Verknoop het recreatief routenetwerk en bied kansen om de verborgen geschiedenis te ontdekken
1. Optimaliseer de beleving van de verschillende landschappen: maak de morfologie beleefbaar, dit kan ook 

thematisch en informatief;
2. Verbind het routenetwerk met Hengelo, Dinkelland, Oldenzaal en Losser;
3. Onderhoud de zandpadenstructuur;
4. …

Belangrijkste rollen: waterschap, Regio Twente, gemeente Enschede, Routenetwerk Twente

Behoud en ontwikkel de cultuur-historische elementen en de satellietstructuur van het vliegveld
1. Versterk de identiteit van de satellieten door in te zetten op een gedeelde beeldidentiteit: herkenbaarheid in 

beplanting en materialisering;
2. Benadruk ruimtelijke kenmerken, door architectuur en kunst;
3. Zorg voor een helder en robuust netwerk van wegen met een duidelijke hiërarchie; 
4. …

Belangrijkste rollen: provincie, gemeenten, het platform (Alliantie van Eigenaren)

Versterk de openheid en de zichtlijnen van en rondom de landingsbaan
1. Versterk het contrast met beplanting: bomenrijen en lanen bij de entreewegen, een heidebeplanting in de 

open voids;
2. Versterk het contrast door functies te realiseren langs de zichlijnen: stimuleer bijvoorbeeld een ‘rustpunt’ aan 

de noordkant van de landingsbaan;
3. Maak uitzichtpunten om over het vliegveld uit te kijken en de beleving van het landschap te vergroten;
4. Leg een wandel/fietspad aan langs (een deel van) de landingsbaan;
5. …

Belangrijkste rollen: Landschap Overijssel (voor landschapselementen)

Kies voor sterke entrees en koppel hier ondernemers aan
1. Verken mogelijke typering van de entrees zodat zij zich van elkaar onderscheiden: bijvoorbeeld vliegveld, 

cultuurhistorie en natuur;
2. Maak een visie/plan voor een mogelijke entree bij de waterbekkens van Vitens;
3. Zorg voor genoeg parkeervoorziening en stuur hiermee waar bezoekers komen (en niet komen);
4. …

Belangrijkste rollen: ADT, gemeente Enschede en Dinkelland, Landschap Overijssel, horeca ondernemers

Stem het programma af en zorg voor spreiding van bezoekers in het gebied
1. Onderzoek de mogelijke doelgroepen die in dit gebied gefaciliteerd kunnen worden, zijn er bijvoorbeeld 

kansen voor gezinnen met kleine kinderen;
2. Stel randvoorwaarden op voor ontwikkellocaties, zoals Vitens; 
3. Stem het programma af, hou rekening met activiteiten in het gebied die mogelijk met elkaar conflicteren 

zoals evenementen op het vliegveld tijdens het broedseizoen, maak daarin ook een afstemming;
4. Zorg voor slechtweervoorzieningen;
5. …

Belangrijkste rollen: Regio Twente en Trendbureau Overijssel, gemeenten, ondernemers
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* De zestien allianties  (adttwente.nl)

Stimuleer verbindingen en cross-overs in het gebied
1. Stimuleer samenwerking op het gebied van onderzoek naar innovatieve vormen van mobiliteit;
2. Stimuleer samenwerking op verkenning van kansen voor energieteelt;
3. …

Belangrijkste rollen: gemeente Enschede, particulieren, Regio Twente, Routenetwerk Twente, Stawel, Van Eck, 
Landschap Overijssel, Vitens, Alliantie van Eigenaren

Geef meer bekendheid aan (de waarde van) het gebied door ontwikkeling van een (digitaal) platform
1. Onderhoud het digitale platform (http://www.vliegbasistwenthe.info) met een constante stroom aan nieuws;
2. Zorg voor continuïteit vaste groep mensen met opvolging en een vast aanspreekpunt;
3. …

Belangrijkste rollen: ondernemers, Stawel, gemeente Enschede stadsdeel Noord, Landschap Overijssel, 
stakeholders/wijkraad, Twente Marketing en het platform (Alliantie van Eigenaren)

Bied ruimte aan ondernemers en inspireer hen om de lokale energie te benutten
1. Onderzoek kansen en stimuleer ondernemers, kansen die genoemd zijn: schaapskooi, horeca bij het 

vliegveld, biomassa, tiny houses, etc.;
2. Kans voor mogelijke relatie met andere zestien allianties* (begonnen in 2016).
3. …

Belangrijkste rollen: platform (Alliantie van Eigenaren), gemeenten
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4. Tot slot

De drie werksessie hebben veel energie losgemaakt bij de deelnemers. Er zijn nieuwe contacten gelegd en er is 
grote bereidheid om met elkaar de toekomst van het gebied te waarborgen. Zowel wat betreft behoud van de 
waardevolle elementen als wat betreft het faciliteren van ondernemerschap, dat bijdraagt aan versterking van 
de waarde van het gebied.
Deze energie vasthouden en beslissende momenten benutten, daar waar zij zich voordoen, is belangrijk voor 
het uitvoeren van de intenties.

Een belangrijk aandachtspunt is de publiciteit. De dynamische agenda zal bekend gemaakt moeten worden 
in de omliggende dorpen en steden, maar ook bij ondernemers die potentieel interesse hebben in een op te 
zetten activiteit. Ook hier heeft het platform een belangrijke rol. Hoe dit precies wordt ingevuld en wie hier bij 
betrokken is en verantwoordelijk wordt, wordt nu in een kleinere groep uitgewerkt , waarin ADT de lead heeft  .

Op 14 september wordt een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd tussen deze groep (Alliantie Grote 
Samenwerking) en de andere allianties om de dynamische agenda te presenteren en aanvullende ideeën op te 
halen.
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Naam organisatie interview WA 1 WA 2 WA 3 emailadres
Leo van der Ree ADT x x x x leo.vanderree@adttwente.nl
Joep van Aaken ADT x x joep.vanaaken@adttwente.nl
Nicky Struijker Boudier ADT x x x x Nicky.StruijkerBoudier@adttwente.nl
Henk Scheven Eelerwoude x x x h.scheven@eelerwoude.nl
Rein Jonkhans provincie x x x x RP.Jonkhans@overijssel.nl
Rolf Oldejans Enschede x x R.Oldejans@enschede.nl
Yvon Weustink Enschede x
Reginald Lefeu Enschede x
Tonny Veldhuis Enschede x x t.veldhuis@enschede.nl
Manon Jannink Enschede x m.jannink@enschede.nl
Leon Buiting Enschede l.buiting@enschede.nl
Robbert Blijleven LO x x robbert.blijleven@landschapoverijssel.nl
Jacob van Olst LO x x jacob.vanolst@landschapoverijssel.nl
Eugene Lubbers van Eck x eugene@defabrique.nl
Gerard Davina Dinkelland x x x x G.Davina@noaberkracht.nl
Gerrit Meutstege Stawel x x x stawel@home.nl 
Erik Stok Hengelo e.stok@hengelo.nl
Maaike Roelofs Hengelo m.roelofs@hengelo.nl
Han van de Heuvel Routenetwerk 

Twente
x x han@routenetwerkentwente.nl

Loed van Heek Oosterveld x vanheek1@home.nl
Frederik Tattersall t Slöttelmöss x x frederiktattersall@icloud.com
Teun Schoolkate Takkenkamp x t.schoolkate@takkenkamp.nl
Gerrit Jan v/d Veen Stawel x GerritJan.vanderVeen@kadaster.nl
Gerben Korten Vitens x gerben.korten@vitens.nl
Ben van Veenen WS 

Vechtstromen
x x x b.vanveenen@vechtstromen.nl

Geert van der Schoor Safety Campus x g.vanderschoor@brandweertwente.nl

AtelierOverijssel
Ingeborg Thoral AtelierOverijssel x x x ingeborg.thoral@atelieroverijssel.nl
Anneke Coops AtelierOverijssel x x x anneke.coops@hetoversticht.nl
Merel Enserink AtelierOverijssel x x x merel.enserink@atelieroverijssel.nl
Ruben Rodenburg AtelierOverijssel x x x ruben.rodenburg@hetoversticht.nl
Jan van IJzendoorn AtelierOverijssel x x x janvanijzendoorn@mac.com

Bijlage: Lijst van genodigden
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Bijlage: analysereeks

landschapskarakteristiek

natuur- en cultuurgroen

toegankelijkheid

context

routes en functies

cultuur-historie
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Bijlage: Overzichtstabel acties – termijnen - rollen

1. Onderscheid de dynamische gebieden.

Actie - korte termijn Actie - lange termijn Rollen Opmerkingen
Verken de mogelijkheden 
voor ontwikkeling van de 
dynamische gebieden.

Provincie (procesrol) en 
waterschap (?)

Het gehele programma 
moet bekend zijn binnen 
de steden/kernen 

Realiseer een (grote) 
camping.

Van Eck?

Zorg voor een 
kwaliteitsborging middels 
een klankbordgroep.

Platform / Alliantie van 
Eigenaren

Wijs een kwartiermaker 
aan die verleid, inspireert 
en stimuleert (geen solist 
maar generalist).

Platform / Alliantie van 
Eigenaren

Bewaak de geest van 
het gebied en zorg voor 
spelregels.

Platform / Alliantie van 
Eigenaren

2. Koester de laag dynamische gebieden

Actie - korte termijn Actie - lange termijn Rollen Opmerkingen
Behoud de karakteristieke 
landschapselementen.

Versterk de karakteristieke 
landschapselementen.

Landschap Overijssel Het gehele programma 
moet bekend zijn binnen 
de steden/kernen 

Investeer de opbrengsten 
uit de dynamische 
gebieden in het landschap 
van de laag dynamische 
gebieden.

Zorg voor goed beheer van 
de stiltegebieden.

Landschap Overijssel?

Zorg voor rust, laat flora en 
fauna prioriteit nr 1 zijn. 

Zorg voor goede paden 
die flora en fauna 
ontzien en stuur met 
hoogteverschillen 
takkenrillen / houten rillen 
(?)

Alliantie van Eigenaren: 
bepalen beleid en 
toezicht en zoeken vanuit 
één visie naar eenheid 
tussen de drie gebieden: 
onderscheiden en ook 
verbinden: kracht van 
verscheidenheid en 
eenheid

Maak gebieden beperkt 
toegankelijk; zoneer oude 
paden met behulp van 
gidsen.

Markeer punten op de 
route, ect. met hulp van 
landschapsarchitecten.

Platform / Alliantie van 
Eigenaren



21

3. Maak de beken beter beleefbaar

Actie - korte termijn Actie - lange termijn Rollen Opmerkingen
Laat de beken de beken: 
maak gebruik van het 
natuurlijke systeem en 
stem de beplanting af op 
de natuurlijke balans.

Ontwerp een route die de 
beken of delen daarvan 
ECHT beleefbaar maken 
(waarneembaar).

Waterschap in afstemming 
met provincie en 
gemeente

Doet het nu bij de 
Blankenbellinksbeek.

Leg duikers aan onder de 
landingsbaan.

Hef andere barricades op 
zoals bij viaduct van de 
postweg.

Onderhoud het bestaande 
wandelnetwerk, dit heeft 
veel kwaliteit en verdient 
duurzame zorg.

Regio Twente

Zorg voor een beter 
koppeling van de beken 
met de recreatie.

Maak een loper de stad in 
(Oldenzaal).

Gemeente Oldenzaal

Maak een verbinding 
bij het industrieterrein 
(McDonalds).

Gemeente Oldenzaal

4. Creëer een goede wildpassage en zie toe dat regels in natuurgebieden worden nageleefd

Actie - korte termijn Actie - lange termijn Rollen Opmerkingen
Vorm de koetunnel om tot 
ecopassage

Onderzoek de knelpunten 
mbt wild flora en fauna en 
zorg voor goede zonering 
(stiltegebieden) en sturing 
van stromen voor mens 
en dier (door bijvoorbeeld 
fysieke dan wel niet fysieke 
maatregelen). 

Zorg voor betere 
handhaving in 
natuurgebieden.

Provincie (boa)

Onderzoek knelpunten in 
het ecologisch netwerk.

Sluit de ecopassages aan 
op gebieden buiten het 
plangebied.

Landschap Overijssel? Voorkom enclaves 

Informeer mensen over 
de aanwezigheid en 
kwetsbaarheid van het 
flora en fauna (doe een 
beroep op het geweten).

Fysieke en niet fysieke 
maatregelen om mensen 
en dieren te zoneren. Graaf 
bijvoorbeeld een sloot om 
honden weg te houden.

Landschap Overijssel?
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Actie - korte termijn Actie - lange termijn Rollen Opmerkingen
Haal op de knelpunten 
hekken weg om passages 
mogelijk te maken / te 
verruimen.

Sluit wegen af, maak 
gebieden beperkt 
toegankelijk.

Gemeenten

Breng de omvang en 
hoedanigheid van het wild 
in kaart.

Beheerders/eigenaren

Gebruik fysieke 
maatregelen (zoals aanleg 
van rotonde en het 
verbeteren van de beken) 
om voorzieningen te 
treffen om wild te sturen.

Gemeenten

Stuur / zoneer 
bezoekersstromen en 
beperk de toegankelijkheid 
om zo stiltegebieden te 
creeren. 

Gemeenten

5. Verknoop het recreatief routenetwerk en bied kansen om de verborgen geschiedenis te ontdekken

Actie - korte termijn Actie - lange termijn Rollen Opmerkingen
Verbind het recreatief 
routenetwerk met 
Dinkkelland, Hengelo, 
Oldenzaal en oostzijde 
(richting Losser).

Hef barrière op bij A1 
Oldenzaal.

Afstemming Waterschap 
Vechtstromen, Regio 
Twente & gemeente 
Enschede

Onderhoud de 
zandpadenstructuur.

Gemeenten

Articuleer het landschap 
door het kappen van 
bomen of door het 
toepassen van verlichting 
en geluid.

Maak morfologie van het 
landschap beleefbaar.

Platform / Alliantie van 
Eigenaren

Maak de beleving 
thematisch en informatief 
(delen en ontdekken).

Zonering thematisering 
van routesstructuur.

Regio Twente? Geschiedenis ophalen / 
inzetten en waar nodig 
versterken met fysieke 
ingrepen. 

Trek lokaal publiek dmv 
landschapswandelingen 
/ excursie of marathon 
(programma).

Betrek scholen informatief 
en leerzaam.

Eelerwoude

Breng onontdekte paden 
en verborgen geschiedenis 
in kaart, gebruik dit in 
verhaal van het gebied 
(zoals rolbanen).

Zet virtual reality of 
applicaties in om een 
verhaal te vertellen.

Regio Twente
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6. Behoud en ontwikkel de cultuur-historische elementen en de satelliet structuur van het vliegveld

Actie - korte termijn Actie - lange termijn Rollen Opmerkingen
Inventariseer waardevolle 
elementen die bijdragen 
aan de herkenbaarheid 
van de satellieten. (zoals 
het wachtershuisje en 
bewegwijzeringsborden)

Versterk identiteit van 
de satellieten door in 
te zetten op gedeelde 
beeldidentiteit (dmv 
beplanting of bankjes)

Provincie (afdeling cultuur 
historie) & Alliantie van 
Eigenaren.

Een gedeelde 
beeldidentiteit en een 
heldere hierarchie van 
wegen biedt kansen 
om samenhang te 
creeeren tussen de 
satellieten. Beheer en 
verantwoordelijkheid 
nemen voor objecten is 
van belang.

Houd toezicht ter 
voorkoming van vernieling 
en vervuiling.

v. Eck (heeft panden in 
beheer)

Sluit wegen af om 
sluipverkeer te voorkomen 
en waardeer wegen op 
om bezoekersstromen te 
sturen.

Zorg voor een helder 
en robuust netwerk 
van wegen, zandpaden 
etc. met een duidelijke 
hierarchie

Benadruk specifieke 
ruimtelijke kenmerken 
dmv (landschaps)
architectonische expressie 
of kunst
Benut creativiteit van 
lokale ondernemers

Platform / Alliantie van 
Eigenaren?

7. Versterk de openheid en de zichtlijnen van en rondom de landingsbaan

Actie - korte termijn Actie - lange termijn Rollen Opmerkingen
Versterk het contrast door 
aanplant van bomenrijen 
en bomenlanen bij de 
entreewegen. Zorg voor 
geleiding.

Landschap Overijssel (voor 
de landschapselementen)

Versterk de openheid 
door aanleg van 
heidebeplanting in de 
voids.

Landschap Overijssel (voor 
de landschapselementen)

Maak de void aan 
de zuidzijde (bij de 
Weerseloseweg) open.

Landschap Overijssel (voor 
de landschapselementen)
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Actie - korte termijn Actie - lange termijn Rollen Opmerkingen
Stimuleer een 'Rustpunt' 
in het noorden met zicht 
op de landingsbaan. 
Zorgboerderij kan mogelijk 
aanbod verbreden.

Accentueer met 
programma langs de 
landingsbaan de lange 
lijnen en ruimte van de 
landingsbaan (programma 
als kader). Dit geldt ook 
voor programma van de 
Technology Base.
Maak het hoogteverschil 
beleefbaar, door maken 
van een extra zichtlijn 
vanaf het vliegveld richting 
de Lonnekerberg.
Organiseer en 
kunstmanifestatie 
(biënnale) om zichtlijnen 
aan te zetten, zorg dat 
de ruimte anders beleefd 
wordt. 

Maak uitzichtspunten, 
waarmee men zicht heeft 
over het vliegveld en 
landschap.  

Aan de zuidzijde van het 
vliegveld wordt een toren 
(van NOHNIK) gerealiseerd

8. Kies voor sterke entrees en koppel hier ondernemers aan

Actie - korte termijn Actie - lange termijn Rollen Opmerkingen
Verken typeringen van de 
entrees. Kies de (hoofd)
entrees en stem het 
programma af: vliegveld, 
cultuurhistorie (met 
museum Koude Oorlog) 
en natuur. Dit maakt ook 
verschil in type horeca en 
schaal. Laat ondernemers 
leidend zijn.

ADT, gemeente Enschede, 
Landschap Overijssel & 
horeca ondernemers

Deventerpoort als 
hoofdentree is nog geen 
consensus over. Hier zit nu 
de verkeerde ondernemer. 
Het nieuwe knooppunt aan 
de Weerseloseweg moet 
ook geladen worden met 
programma.

Zorg voor genoeg 
parkeervoorziening. Stoot 
kleine parkeerplaatsen (6/7 
plaatsen) in het gebied af. 
Dit stuurt mensen naar de 
entrees.

Maak een visie/plan 
voor een entree bij 
Vitens. De bouwkundige 
voorzieningen zijn zeer 
aantrekkelijk als entree en/
of slechtweer-locatie.

Er loopt een onderzoek 
naar de monumentale 
status van de gebouwen. 
Koppel ontwikkelingen bij 
Vitens aan ontwikkelingen 
bij Hof Espelo, zodat daar 
meer rust ontstaat.
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9. Stem het programma af en zorg voor spreiding van bezoekers in het gebied

Actie - korte termijn Actie - lange termijn Rollen Opmerkingen
Onderzoek de doelgroepen, 
welke worden al bediend? 
Welke kunnen daaraan 
toegevoegd worden?

Regio Twente & 
Trendbureau Overijssel

Ontwikkel programma/ 
voorzieningen voor 
gezinnen met jonge 
kinderen.
Stel een programma 
van eisen (pve) op 
voor ontwikkellocaties 
zoals Vitens. Wat zijn de 
randvoorwaarden voor 
ontwikkeling op deze 
plekken.

Bij herbestemming van 
Vitens kan BOEi een rol 
spelen.

Verken of 
horecaondernemers zich 
moeten verbinden in 
een platform. Om betere 
afstemming te organiseren 
in arrangementen.
Onderzoek de vraag 
naar overnachtings-
mogelijkheden, kansen voor 
een jeugdherberg of lodges.

Breng de snelheid op de 
Weerseloseweg terug naar 
60km/u.

Onderzoek mogelijkheden 
voor sportvoorziening 
(hippisch centrum) en stel 
randvoorwaarden op.

Stem de programmering 
van festiviteiten goed 
af op de agenda van de 
recreant. Zonering in tijd 
(in broedtijd geen pop-
evenement) en van de 
natuur.

gemeente Enschede (voor 
de vergunningen)
Platform / Alliantie van 
Eigenaren
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10. Stimuleer verbindingen en cross-overs in het gebied

Actie - korte termijn Actie - lange termijn Rollen Opmerkingen
Samenwerking Technology 
Base en onderwijs (UT, 
Saxion).

Onderzoek innovatieve 
vormen van mobiliteit.

Gemeente Enschede, 
particulieren, Regio 
Twente, Routenetwerk 
Twente, STAWEL, Van Eck, 
Landschap Overijssel, 
Vitens, Alliantie van 
Eigenaren

Er is al een samenwerking 
tusen Landschap Overijssel, 
Technology Base en UT 
(Clear Flight Solutions).

Samenwerking Technology 
Base en Van Eck.
Samenwerking Van Eck 
en Landschap Overijssel 
(compensatie).

Onderzoek kansen voor 
energieteelt bij Vitens 
en anderen (bijv. UT en 
Technology Base).
Samenwerking van 
bewoning/veiligheid 
(landgoederen) ism 
ontsluiting.

11. Geef meer bekendheid aan (de waarde van) het gebied door ontwikkeling van een (digitaal) platform

Actie - korte termijn Actie - lange termijn Rollen Opmerkingen
Bouw het digitaal platform 
uit, voor bezoekers en 
voor elkaar. Sluit aan 
bij bestaande digitale 
ontsluiting ('Halloo').

Zorg voor een constante 
nieuws stroom (onderhoud 
het platform).

Ondernemers, Stawel, 
Gemeente Enschede 
stadsdeel Noord 
(Manon Jannink als 
wijkregisseur), Landschap 
Overijssel, gemeenten(?), 
'stakeholders'/wijkraad, 
Frederik Tattersal 
(eigenaar), Twente 
Marketing (regio)

Zorg voor continuiteit, 
vaste groep mensen 
met opvolging en vast 
aanspreekpunt.

Hak knopen door: het 
BP ligt vast, stop de 
negativiteit.
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12. Bied ruimte aan ondernemers en inspireer hen om de lokale energie te benutten

Actie - korte termijn Actie - lange termijn Rollen Opmerkingen
Kans voor een schaapskooi. Brainstorm met Van Eck, 

wethouder (ander gezicht), 
RTV Oost: adverteren 
cobouw recreatie en 
toerisme

Kans voor horeca 
gekoppeld aan vliegveld. 
Bijvoorbeeld in oude 
vliegtuigen ruimte voor 
horeca of casino.

Kans voor opwekking 
alternatieve energie 
(biomassa)bij boomteler.

Platform / Alliantie van 
Eigenaren, ondernemers

Kans voor tiny houses/
boomhutten, alternatieve 
vormen van kamperen. 
Tijdelijk verblijven: ervaren 
van dynamiek en rust.

Platform / Alliantie van 
Eigenaren, ondernemers




