
Leidt de dynamische agenda voor de omgeving van ‘Vliegbasis 
Twenthe’ tot de oprichting van een platform?  
 
 
Focus voor de toekomst 
Het gebied van de voormalige ‘Vliegbasis Twenthe’ is al jaren in beweging. Na het advies 
voor de Technology Base Twente ‘ naar een nieuwe manier van ontwikkelen’ (okt. 2016) 
opgesteld door het toenmalige kwaliteitsteam, vatte een aantal grootgrondeigenaren het idee 
op om met elkaar een koers voor de toekomst uit te zetten. Een koers gericht op integraliteit 
en samenhang in het gebied (op en rondom het vliegveld), die ruimte biedt voor nieuwe 
ontwikkelingen, de kwaliteiten van het gebied ten volle benut en bewoners en gebruikers in 
de regio een belevenis biedt dichtbij huis. 
 
Balans zoeken in het gebied 
Het gebied is ook wel bekend onder de naam Lonnekerland en ligt tussen de steden 
Enschede, Hengelo en Oldenzaal in. De voormalige vliegbasis vormt de kern van het terrein, 
omzoomd door een schil van groen met daarin prachtige landgoederen, oude agrarische 
cultuurlandschappen, het manifeste hoogteverschil van de Lonnekerberg en beken (zowel 
onder het maaiveld verborgen als zichtbare beken).  
 
In een compact en intensief plantraject hebben de ‘Grote Eigenaren’ gedurende tweeënhalve 
maand onder begeleiding van AtelierOverijssel gewerkt aan een integraal concept 
(gebiedsvisie) voor de omgeving van het vliegveld Twente én aan een dynamische agenda. 
Deze producten zijn in drie ateliersessies, en met inbreng van ontwerp door het Atelier tot 
stand gekomen. Het leverde de ‘Grote Eigenaren’ gedeeld draagvlak op voor het concept, 
enthousiasme voor verdere samenwerking, een ondertekende agenda door de aanwezigen 
waarmee zij toezegden zich te verbinden aan de visie en zich te zullen inspannen voor 
draagvlak binnen hun organisaties en waar mogelijk daarbuiten.  
Vervolgens heeft 14 september jl. een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de nieuwe 
eigenaren en de Alliantiefabriek (de zogenaamde rentmeesters van de toekomst) in 
Lonneker. Deze allianties, die diverse initiatieven in het gebied ontplooien, maakten hier voor 
het eerst kennis met de grootgrondeigenaren, reflecteerden met elkaar op de dynamische 
agenda en wisselden ideeën uit over vervolgstappen naar de toekomst.  
AtelierOverijssel heeft goede hoop dat dit proces - dat aan de voorkant gevoerd is - leidt tot 
een verbrede samenwerking, een georganiseerd platform en een gebiedsregisseur voor het 
gebied. Zo wordt de verkleuring van Lonnekerland duurzaam vormgegeven; van onderop en 
organisch, met de dynamische agenda (en visiekaart) als richtinggevend kader.  
 
Aanbevelingen 
Wij zien in het gebied genoeg mogelijkheden om een spannend evenwicht tussen natuur en 
cultuur te bereiken, met een mix aan elementen uit het verleden en het heden. In deze unieke 
atmosfeer, met de geboden ruimte voor innovaties en nieuwe programma’s wordt 
Lonnekerland uniek en grotendeels toegankelijk.  
AtelierOverijssel adviseert daarom om met de dynamische agenda in de praktijk te gaan 
experimenteren en nog meer verbindingen te leggen met de omgeving (kruisbestuiving van 
ideeën en wensen). 
Wie weet kijken we dan over tien jaar terug op een aantal interessante samenhangende en 
uitgevoerde experimenten, die door de omgeving worden omarmd en de betekenis van het 
gebied hebben vergroot! 
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