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N E D E R L A N D S E   F E D E R A T I E  voor   L U C H T V A A R T A R C H E O L O G I E

De staatssecretaris van OC&W
t.a.v. de directeur van de RdMz
Postbus 1001
3700 BA  ZEIST

Datum: 24 juli 2000
Onderwerp: aanvraag ex artikel 3 Mw.’88

Geachte staatssecretaris,

Inleiding.
De aanvraag betreft een twaalftal objecten op de vliegbasis Twenthe, alle uit de wederopbouwperiode.
NB. Met “Twente” wordt het vooroorlogse en oorlogsvliegveld aangeduid, met “Twenthe” wordt de naoorlogse 
vliegbasis aangeduid. 

De vliegbasis Twenthe vormde samen met vliegbasis Deelen de belangrijkste representanten op het gebied van 
vliegveldbouw door de Duitse bezetter in Nederland. Dat is hedentendage nog steeds het geval. Bezien in een 
breder perspectief kan men stellen dat beide locaties de respectievelijke nummers 2 en 1 vormen op het gebied van 
historische luchtvaartinfrastructuur in Nederland betreffende kwantiteit en kwaliteit. Waar Deelen door de tijd heen 
goed geconserveerd werd, werd Twenthe een “Main Operating Base”. Vanaf de jaren ‘80 werden de totdantoe gave 
gebouwen gemoderniseerd of simpelweg gesloopt. Een proces dat nog steeds voortduurt. De verlening van een 
sloopvergunning bij of krachtens de Monumentenwet door de gemeente Enschede voor een van de objecten waarvoor 
nu een aanvraag wordt gedaan getuigt daarvan. Reeds teveel zeer waardevolle bouwwerken op de vliegbasis 
zijn de laatste 15 jaar stilletjes verdwenen: een ver vooroorlogse schaapskooi, vijf Wärmehallen, tweederde van 
het Prins Bernhardkamp, de helft van het Zuidkamp en op illegale wijze, hangende de monumentenprocedure, de 
Fliegerhorstkommandantur (Centrum 1).

De belangstelling en waardering voor historische luchtvaartinfrastructuur is vanuit het niets uit het pioniersjasje 
gegroeid en groeit nog steeds, 
nationaal maar ook internationaal, getuige het EU programma “Raphael” en een aankomend EU programma inzake 
de inventarisering van luchtvaartinfrastructuur. 
In Nederland heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een quick scan inzake een aantal Nederlandse 
vliegvelden uitgevoerd.    

De onderhavige objecten zijn gebouwd in 1940/1941 en behoren daarmee tot de zogenaamde wederopbouwperiode. 
Wel zijn ze ouder dan vijftig jaar zodat de bouwwerken vallen binnen de termen van artikel 1 sub b lid 1 
Monumentenwet ‘88. 
De bouwwerken zijn over het hoofd gezien in het MIP en MSP. Wel heeft de gemeentelijke monumentencommissie 
de objecten aanvankelijk beoordeeld maar zijn vervolgens om onverklaarbare redenen van hun aanbevelingslijst 
verdwenen. 
De objecten kunnen ons inziens vanuit een oogpunt van de geschiedenis van de twintigste eeuw worden aangemerkt 
als een nationaal dan wel internationaal erkend kenmerkend monument van cultuurhistorie, architectuur, stedenbouw, 
landinrichting; alsmede is bij of krachtens de Woningwet een vergunning verleend om een van de onderhavige 
objecten te slopen en door het niet terstond aanwijzen als beschermd monument zal een concreet plan tot 
instandhouding van het monument niet worden uitgevoerd.
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Historie.
Voor de oorlog.
Het vliegveld werd in 1931 geopend. De grasmat van 64 ha. gelegen tussen de Fokkerweg (oostelijk), de 
Oude Deventerweg (zuidelijk), de Panderweg (westelijk) en de Korhaanweg (noordelijk) kreeg een jaar later 
een stationsgebouw van de hand van D. Roosenburg en een hangar; daarmee op Schiphol na het oudste 
luchthavengebouw van Nederland. Op 10 mei 1940 werden beiden door de Nederlandse Genie opgeblazen.

Oorlogsjaren.
De Duitse bezetter bouwde het vliegveld uit tot Fliegerhorst Twente met een oppervlak van 1800 ha. (ter vergelijking: 
Schiphol in 2000 meet 2000 ha.). Zoals ook bij andere bezettingsvliegvelden liet de Luftwaffe ook hier weer haar 
kenmerkende vliegveld-”opmaak” zien: een zeer ruime opzet met grote spreiding van werkgebied en onderkomens 
van vliegtuigen en personeel; ruime toepassing van ingenieuze camouflage in samenhang met beschermende 
maatregelen tegen luchtaanvallen (Splitterschutz).
De grasmat werd vergroot maar bleef optisch hetzelfde. Daarin werden drie startbanen aangelegd en groen gespoten 
om de 
grasmatsuggestie niet te verstoren. Er omheen een ringrolbaan (Ringstrasse), vandaaruit vertakten rolbaanlussen de 
omringende bossen in. Daaraan stonden 55 vliegtuighallen (Wärmehallen). 
Op en om het vliegveld verschenen zes gebouwencomplexen: de luchtverkeersleiding (Centrum), het technische 
complex (Centrum, Lonnekerveldweg), manschappenonderkomens aan de Fokkerweg, (onder)officierenonderkomens 
(Prins Bernhardkamp, kamp Overmaat en het Zuidkamp). Later verscheen er nog een radarstation ten noorden van 
het Prins Bernhardkamp.
Het vliegveld werd voor algemeen gebruik opgezet, maar werd al snel vooral ingezet ten behoeve van het toen nieuwe 
luchtwapen, de nachtjacht. 
Twente maakte deel uit van de Kammhuberlinie, de nachtelijke verdedigingsgordel van het westelijk Duitse luchtfront 
en werd daarmee een geducht wespennest voor de overtrekkende geallieerde bommenwerpervloten. Met leeuwarden 
behoorde Twente tot de tot het laatst toe gebruikte velden door de Luftwaffe in Nederland.

Na de oorlog.
Na de oorlog wordt het vliegveldterrein ingekrompen tot 900 ha.. De Koninklijke Luchtmacht en later, daarnaast, de 
civiele luchtvaart maken sindsdien gebruik van dit niet alleen in historisch opzicht maar ook in groen cultuurhistorisch 
opzicht zeer waardevolle terrein tussen Hengelo, Enschede en Oldenzaal. 

Zakelijke gegevens.
De aanvraag betreft:
A. de vlieggebouwencluster: Centrum 19, 20, 21, 22, 24 en 25 alsmede de hierbij gelegen bunkers B2, B5, de 
bunker gelegen tussen C21 en 22 en de bunker gelegen ten noorden van C25. Allen parallel gelegen ten westen van 
de Grefteberghoekweg.
B. de schietbaan en
C. de zuidelijke rolbaan parallel aan de korte baan (11-29). 

De objecten zijn als onderdeel van de vliegbasis Twenthe eigendom van Domeinen, Ministerie van Financiën, Korte 
Voorhout 7, 2511 CW  ‘s Gravenhage. De vliegbasis is gelegen aan de Weerseloseweg 1, 7522 PR Enschede. Het 
terrein valt onder de Dienstkring Twente van DGW&T, Overmaat 11, 7524 PB  Enschede. 
Overige zakelijke of hypothecair gerechtigden doen zich niet voor.

Alle objecten zijn gelegen in de gemeente Enschede, kadastraal bekend onder nummer 6015, sectie C, gemeente 
Lonneker. 

Inhoudelijke gegevens en waardebepaling.
Ad A. De vlieggebouwencluster. Het betreft zes bakstenen gebouwen en vier betonnen bunkers. De gebouwen zijn 
zeer markant gelegen, als een noord - zuid lintbebouwing gebouwd, tussen de Grefteberghoekweg en de Ringstrasse 
op de voet van de Lonnekerberg, een stuwwal van 57 meter hoogte. Ten westen van deze “berg” is het vliegveld, dat 
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wil zeggen het Rollfeld gesitueerd: de startbanen met de ringrolbaan. De stedebouwkundige opzet van het ensemble 
is zodanig dat het tegen een bosrand is aangebouwd zodat de groep gebouwen vanuit het oosten, noorden en 
zuiden moeilijk zichtbaar zijn. Tegelijkertijd werd met deze situering het hoofddoel bereikt: zicht op en een goede 
bereikbaarheid van het Rollfeld. Deze formule werkt tot op de dag van vandaag.

Via de voormalige hoofdingang van het vliegveld, gelegen op het Prins Bernhardkamp aan de Oldenzaalsestraat kon 
men tot direct, middels een meer dan twee kilometer lange klinkerweg over de Lonnekerberg deze gebouwengroep 
bereiken.

De vlieggebouwencluster is nog volledig aanwezig, een unicum in Nederland. Immers buiten Twenthe is alleen op 
Venlo een verkeerstoren met historische waarde aanwezig, alsmede de bijbehorende commandobunker. Sinds 1945 
is de (houten) verkeerstoren van Deelen weg. Buiten deze locaties is er in Nederland niets meer aan historische 
bebouwing te vinden welke verwijst naar het hart van ieder vliegveld: de vlieggebouwen.

In 1974 veranderde het aanzien van Twenthe aanzienlijk. 25 bunker-vliegtuigonderkomens, shelters werden gebouwd 
als gevolg van nieuwe Navo-inzichten. De Luftwaffe deed dit op Twente in 1940/41 al met de verspreide ligging van de 
Wärmehallen. Ter hoogte van de vlieggebouwen zijn twee shelters aan de binnenkant van de Ringstrasse gebouwd. 

De gebouwen hebben een ensemblewaarde. Zij representeren de toenmalige vliegtechnische inzichten en 
vormden, in vergelijking met de vooroorlogse Nederlandse situatie een grote sprong voorwaarts in outillage en 
professionalisering van het vliegbedrijf. Dit wordt onderstreept door het feit dat de bebouwing anno 2000 nog precies 
zo wordt gebruikt als 60 jaar geleden de opzet was. 

Ter camouflage gebruikte men enerzijds de beschutte opstelling van de bosrand, anderzijds vormde de toegepaste 
architectuur wederom camouflage op zich. De door de Luftwaffe 
gebruikte Heimatschutz architectuur leende zich hier 
uitstekend voor. Aanknoping bij de locale bouwtradities, maar met toepassing van moderne inzichten voor zover zij 
de functionaliteit ten dienste konden staan. De Nederlandse, wellicht Twentse architectuur bezien door een Duitse bril 
heeft in dit geval een aantal typerende kenmerken opgeleverd zoals topgevels, oren of metselwerk in kruisverband.
NB. De vlieggebouwencluster kent voornoemd metselverband. De andere complexen een kettingverband. De 
verklaring is waarschijnlijk te zoeken in het feit dat deze vlieggebouwen als eerste zijn gebouwd en daarmee nog 
niet Neufertconform ontworpen zijn. De Neufertnorm, de Oktometer, is voor de Luftwaffe, vooruitlopend op zijn 
“Bauordnungslehre” uit 1943 voor hetzelfde onderdeel in Nederland reeds in begin 1941 ingevoerd!! Ook bijvoorbeeld 
op Deelen is hetzelfde fenomeen te zien.
Voor de verdedigende functie gebouwen zijn de muren twee-eneenhalf steens dik (55 cm.), voldoende om 
boordwapenmunitie en bomscherven te weren en daarmee het in het gebouw aanwezige personeel te beschermen.

Objectbeschrijving.
De bakstenen bouwwerken.
C19. Voormalige Bereitschaftsraum voor vliegers, nu manschappenverblijf. De vliegers brachten hier hun tijd door, 
wachtend op het signaal dat ze naar hun vliegtuig moesten, de twee na hoogste alarmfase. Een Bereitschaftsraum 
werd altijd in de nabijheid van een Liegeplatz gebouwd, een vliegtuighallencluster, dan wel daar waar jagers op het 
Rollfeld verzameld stonden opgesteld, klaar voor een alarmstart. Van deze laatste situatie is sprake in geval van C19. 
Het enige gebouw in dit genre in Nederland. 
Het gebouw is sober uitgevoerd, eenlaags, zadeldak met pannen gedekt.

C20. Het brandweergebouw, “Schenkeveld kazerne”. Als zodanig gebouwd en nog als zodanig in gebruik. Voor dit 
gebouw is een sloopvergunning afgegeven. De gemeente heeft deze vergunning op grond van het limitatieve karakter 
van de weigeringsgronden van de Woningwet en de bouwverordening niet mogen weigeren omdat het gebouw in 
kwestie geen beschermd monument is. Afbraak leidt niet alleen tot het verlies van een zeer belangrijk object maar tast 
tevens de ensemblewaarde aan van de gehele cluster. 
Vergaande camouflage-architectuur. Gemodelleerd naar een stolpboerderij. Hoofddeel van het gebouw kent tentdak. 
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Aan de voorzijde zijn er drie getoogde openingen waar de 
brandweerauto’s in en uit kunnen. 
Aan de zuidzijde, frontzijde is een aanbouw met schilddak. Het is een van de twee nog aanwezige historische 
vliegveld brandweergebouwen in Nederland. De ander, op Deelen is gespiegeld gebouwd aan C20, is iets kleiner en 
de oorspronkelijke openingen zijn gewijzigd. 
Het gebouw is in behoorlijk oorspronkelijke staat.

DGW&T is voornemens achter C20 een nieuw brandweergebouw te realiseren, daarbij staat C20 in de weg. Men 
stelt gebonden te zijn aan deze locatie in verband met de snelle bereikbaarheid van de beide baankoppen van de 
hoofdbaan. Maar vanaf de overzijde van de rolbaan is een evengoede bereikbaarheid te realiseren. Ook moet het 
mogelijk zijn om de nieuwbouw inderdaad achter C20 te plegen, maar het front op de dwarsstraat te keren zodat men 
alsnog vanaf nagenoeg dezelfde locatie kan uitrukken. Bovendien heeft dit het voordeel dat de architectuur van C20 
de nieuwbouw met ongetwijfeld lagere esthetische kwaliteit minder doet opvallen vanaf de “Schauseite”, het westen.
 
C21. Verkeerstoren met bijbehorende Kommandobunker. De kern van het vliegveld. De toren is enigszins 
vergelijkbaar met die op Venlo. Echter deze toren is hoger (bijvoorbeeld te zien aan een drievoudige gelede trap in 
plaats van een tweevoudige) en ranker gebouwd. Beton, zeer functioneel, geen Heimatschutz, eerder Bauhaus. De 
oorspronkelijke toren vormt het fundament van de huidige. De toren is bekleed, zodat de vier naar binnen neigende 
kolommen, met op twee hoogten dwarsverbindingen en het beklede trappenhuis niet zichtbaar zijn maar in het 
interieur volledig zichtbaar.
Bovenop de oorspronkelijke koepel is een verhoging aangebracht met twee verdiepingen en een glaskoepel. Van de 
buitenzijde gezien is de oorspronkelijke hoogte goed te herkennen. De oorspronkelijke omgang met oorspronkelijke 
balustrade, deur en kijkspleten (een zo klein mogelijk glasoppervlak biedt meer bescherming dan een groot. 
Bovendien had men voldoende aan een panoramablik op het vliegveld) met de Duitse werkruimte is volledig intact. 
Zelfs de doorgang in het oorspronkelijke dak, nu verdiepingsvloer is oorspronkelijk, omdat de toren destijds een 
dakterras kende.
De verborgen parel van Twenthe! Ook hiervoor heeft DGW&T enige verbouwingsplannen zodat dit object concreet 
bedreigd is. 

Voor de toren staat de bijbehorende commandobunker (Leitstand). Bij een luchtaanval kon men vanuit de toren 
rechtstreeks de bunker in van waaruit men goed beschermd de 
activeiten op het vliegveld kon volgen en sturen. De bunker is een Regelbau en is ständig. Opvallend zijn de 
paddestoel- kolommen die het dak stutten.

C22. Het vlieggebouw. Hier zetelden de operationele vliegdiensten met onder ander de Abfertigungsraum 
(“briefingroom”). Markant. Hoofddeel met kopse zijde naar de Ring gekeerd. Aanbouw aan noordzijde. Tweelaags, 
hetgeen zeer zeldzaam is voor de luftwaffe bouwwerken in Nederland. Gewijzigd zadeldak. Oorspronkelijk: rolbanden 
en gevelrisaliet. Balkon op eerste etage. Van hieruit kan men het vliegveld goed overzien. Doordat een Spitfire in 1949 
tegen de gevel was aangevlogen heeft deze het monumentale oorspronkelijke balkon vernield, nadien is er opnieuw 
een balkon aangebracht. Ook aan de zijgevel is een (nog oorspronkelijk) balkon. Van hieruit kijkt men op de toren.
Aan de achterzijde zijn, vreemd genoeg, vier steunberen aangebracht. Ten aanzien van de aanbouw: er is een 
hoekportaal aangebracht (oorspronkelijk) aan de frontzijde. Voorts heeft men recent een verdieping aangebracht op 
de aanbouw en onder het zadeldak alsmede de nodige brandtrappen en alle vensters zijn vervangen.

C24. Het voormalig meteogebouw. Alleen de grote vliegvelden kenden een apart meteogebouw. Eenlaags, zadeldak, 
gewijzigde vensters. Laatst overgebleven gebouw met deze functie in Nederland.

C25. Oorspronkelijk een administratiegebouw ten behoeve van de vliegdienst. Wederom een hoofddeel, symmetrisch 
uitgevoerd, Vlaamse gevel met een aanbouw. Het kettingverband metselwerk verraad een iets latere bouwtijd 
(Neufertconform).

De bunkers. Alle een wezenlijk onderdeel van de vlieggebouwencluster, hetgeen mag blijken uit de functies.
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B2. FLAK-bunker, type F51. Dichtbijverdediging, speelde een centrale rol in de Rollfeldverdediging, men denke met 
name aan verdediging bij geallieerde luchtlandingen.

B5. Trafobunker. Het electrisch systeem werd goed beveiligd in verband met het operationeel kunnen houden van het 
vliegbedrijf. De trafo zorgde voor de centrale verlichting op het Rollfeld, waaronder de startbanen. Tevens zorgde deze 
trafo voor de voeding van C20 tot en met C25. 

Bunker, gelegen tussen C21 en 22. Veiligheidsbunker; schuilbunker voor personeel met daaronder een 
waterreservoir ten behoeve van drinkwater!
      
Bunker ten noorden van C25. Trafobunker, bovenop deze bunker stond een zendmast voor Fernfunkverkehr.

Ad B. De schietbaan. De boordwapens van de vliegtuigen moesten na iedere montage/reparatie ingeschoten 
worden om te bezien of ze goed werkten en wat hun afwijking was. Daartoe verschenen op de grote vliegvelden 
Bordwaffenjustierstände. Momenteel is op Leeuwarden de baan herkenbaar, maar de kogelvanger vernieuwd. De 
baan op Deelen is, nu gelegen in het park de Hoge Veluwe nog herkenbaar, maar alle verhardingen zijn afgevoerd. 
Er is echter nog een baan volledig intact; die op Twenthe. Een rolbaanaftakking van de Noord-Oosthoek van de 
Ringstrasse richting de Lonnekerberg van 650 meter lengte met als bekroning een bakstenen omlijsting van de 
daarachter gelegen aarden kogelvanger. Vóór de kogelvanger is hout aangebracht zodat men kon zien waar de 
munitie insloeg. 
Om de toenmalige vliegtuigen met staartwiel schietklaar te krijgen werden ze met het staartwiel opgebokt om het 
vliegtuig in horizontale positie te brengen. Voorts werd het vliegtuig met riemen en blokken vastgezet om de terugslag 
van de boordwapens tegen te gaan. Tegenwoordig gaat het inschieten middels computersimulatie. Het type baan als 
deze is als zodanig niet meer in gebruik.
Naast deze baan ligt de oorspronkelijke handwapenbaan. Deze is gewijzigd maar nog altijd als zodanig in gebruik. 
Bescherming wordt gevraagd voor de oorspronkelijke rolbaan met de kogelvanger (omlijsting en aarden wal).

Ad C. de klinkerrolbaan. Uiteraard bedreigd met afbraak is dit bijna 1400 meter lange stuk rolbaan. De baan toont 
de uitgekiende stedebouwkundige opzet van het vliegveld. Parallel lopend aan de oude handelsweg de Oude 
Deventerweg, langs de plaats van het vooroorlogse stationsgebouw en het ontbreken van bebouwing en hoge 
gewassen is hier het oude vliegveld nog goed denkbeeldig. Dat een dergelijke klinkerrolbaan op een operationeel 
militair vliegveld ligt mag uniek heten. Het object geldt als relict uit de tijd dat verhardingen van de grasmatten uit de 
pionierstijd in zwang begonnen te geraken. 
Buiten deze baan ligt er bij Eindhoven nog een baan in de gemeente Veldhoven, echter deze is vervreemd van zijn 
oorspronkelijke functie en daardoor minder herkenbaar.
De baan heeft een gebroken middenlijn van witte fluoriserende porceleinen stenen, die oplichtten wanneer ze door de 
taxiverlichting van een vliegtuig werden beschenen. De rest 
van de klinkers van de baan - in visgraatmotief -  was 
gecamoufleerd, als zijnde onderdeel van de zogenaamde 
grasmat. Teerresten geven hiervan nog altijd blijk.
      
Conclusie.
De hierboven beschreven objecten laten ieder op zich een aantal van de vele facetten van de internationaal 
georganiseerde militaire luchtvaart uit de Tweede Wereldoorlog zien. Zij tonen de enorme mate van 
professionalisering in vergelijking met de vooroorlogse situatie in Nederland alsmede hoe de operationale aspecten 
van deze organisatie van invloed zijn geweest op de stedebouwkundige opzet en architectuur waarin deze 
ondergebracht werd waarbij getracht werd een modus te vinden tussen het doel waarvoor een gebouw/bouwwerk 
moest dienen en de indruk die naar buiten toe gewekt moest worden.

Niet alleen de architectonische waarden van een pand - waar bij uw dienst veel, ons inziens soms teveel aandacht 
aan wordt geschonken, maar zeker ook de cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden spelen een grote rol. 
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Door de acute bedreiging van C20 is het noodzakelijk om snel te handelen, opdat deze bijzondere objecten niet ook 
voor het nageslacht verloren gaan en het algemeen belang kunnen dienen.

In afwachting van uw reactie,
hoogachtend,

Vereniging Nederlandse Federatie voor Luchtvaartarcheologie, werkgroep Historische Luchtvaartinfrastructuur.

J.A.P.M. Springintveld,    J.D.M. Graas, 
secretaris      penningmeester

De stichting Menno van Coehoorn.

 

      

Literatuur/informatie: 
NFLA; 
Werkgroep Verdedigingswerken Nederland 1915 - 1945 van de stichting Menno van Coehoorn;
Stichting Militair Erfgoed.
DGW&T regio Noord-Oost

      

Bijlagen:

      10
 
NFLA: het overkoepelend orgaan van particuliere organisaties voor studie, archief- en lokatie-onderzoek, inzake 
historische roerende- en onroerende luchtvaartobjecten in Nederland. 
Secretariaat: Graslaan 10,1424 SB  De Kwakel. Tel. 0297 53 06 67. Fax 0297 58 07 95. 
E-post: secrnfla@hetnet.nl   Internet: www.a1/nfla 
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Voorstel gemeenteraad
Advies inzake aanwijzing tot rijksmonument

23 juli 2002
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Voorstel GEMEENTERAAD VII - F 15
Vergadering 9 september 2002

stuknummer dienst
10870 Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

nummer
02S003632

onderwerp Enschede
advies inzake aanwijzing tot
rijksmonument

23 juli 2002

voorstel

1. Overeenkomstig het advies van de gemeentelijke monumentencommissie de Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen te adviseren de brandweergarage C20, de rolbaan en de inschietbaan op de
vliegbasis aan de Weerseloseweg 1 te Enschede aan te wijzen als beschermd monument.

overwegingen

1. De Nederlandse Federatie voor Luchtvaartarcheologie (NFLA) heeft de Staatssecretaris van OC&W gevraagd
een aantal objecten op de vliegbasis Twente aan te wijzen als beschermd monument als bedoeld in de
Monumentenwet 1988.

2. Op grond van het bepaalde in artikel 3, tweede lid, van de Monumentenwet 1988 wordt de Raad van de
gemeente waarin het monument is gelegen gevraagd hierover advies uit te brengen. Burgemeester en
Wethouders stellen de eigenaar van het monument in de gelegenheid te worden gehoord.

3. Namens Burgemeester en Wethouders heeft de gemeentelijke monumentencommissie de eigenaar van de
betreffende objecten op 23 januari 2002 ter plaatse gehoord. Daarbij heeft de commissie de objecten samen
met de eigenaar bezocht. Het verslag van het horen is bij dit voorstel gevoegd. Het ministerie van Defensie
acht het vanwege het bedrijfsmatige gebruik van het vliegveldterrein als onderdeel van een operationele
militaire vliegbasis niet gewenst dat de in het verzoek van de NFLA genoemde gebouwen onder de
rijksbescherming komen te vallen. De rolbaan en de inschietbaan leveren minder problemen op, omdat er
voor de rolbaan nog geen plannen bestaan en de inschietbaan wordt afgestoten.

4. De monumentencommissie komt tot het oordeel dat het gebouw C20, de huidige brandweergarage, een grote
architectonische waarde vertegenwoordigt, van grote gaafheid is en ook qua situering bijzonder is. De
commissie acht het goed mogelijk dit gebouw op te nemen in de nieuwe gedachte bebouwing op deze locatie.
Daarbij komt dat dit het enige gebouw is dat op het eigenlijke vliegveldterrein nog als waardevol gebouw
resteert.

5. De overige gebouwen acht de monumentencommissie van mindere waarde omdat deze al ver zijn aangetast
door in het verleden uitgevoerde verbouwingen. Daarbij komt dat van dit soort gebouwen elders,
bijvoorbeeld op het Zuidkamp, betere exemplaren aanwezig zijn, die ook nog een functie hebben.

6. De nog aanwezige rolbaan is van grote historische waarde. Hij wordt op dit moment niet bedreigd door
nieuwe wegaanleg of andere plannen en de bescherming ervan heeft voor de eigenaar op dit moment geen
negatieve gevolgen.

7. De inschietbaan is ook van historische waarde. Dit object zal binnenkort worden afgestoten. De commissie
gaat ervan uit dat de baan behouden kan blijven of als dat niet mogelijk is, in ieder geval de baan zichtbaar
zal blijven in het landschap. Om daar grip op te behouden en onoordeelkundige ingrepen in het landschap te
voorkomen is bescherming (en daardoor wijzigingen alleen via een monumentenvergunning) een goed
middel.

8. Overname van het advies van de monumentencommissie achten wij redelijk. De eigenaar van de objecten
wordt maar in geringe mate in zijn rechten beperkt en die beperking is gerechtvaardigd vanwege de grote
waarde van de te beschermen objecten.
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9. Of die objecten ook daadwerkelijk worden beschermd hangt af van de belangenafweging die het rijk met
betrekking tot dit verzoek zal maken. Bij die belangenafweging spelen de diverse adviezen en het standpunt
van de eigenaar een belangrijke rol.

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

de Secretaris, de Burgemeester,

A.H.P. van Gils J.H.H. Mans

Besluit
van de Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van
23 juli 2002, DSOB, nr. 02S003632,

1. Het advies van de gemeentelijke monumentencommissie van 28 januari 2002 alsmede de daaraan ten grondslag
liggende overwegingen, over te nemen, deze tot de zijne te maken en in dit besluit als ingelast te beschouwen, en
de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen te adviseren gebouw C20, de rolbaan en de
inschietbaan, alle gelegen aan de Weerseloseweg 1 te Enschede, te beschermen als rijksmonument.

vastgesteld in de vergadering van

de Griffier/loco-secretaris, de Voorzitter,
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Brief van de Nederlandse federatie voor 
luchtvaartarcheologie aan Staatsecretaris OC&W

Onderwerp: aanvulling aanvraag ex art. 3 Mw ’88

28 januari 2004
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Aan: Staatssecretaris van OcenW
p/a Rijksdienst voor de Monumentenzorg
t.a.v. Registratie
Postbus 1001
3700 BA  ZEIST          Arnhem, 28 januari 2004

Betreft: aanvulling aanvraag ex art. 3 Mw ’88
vliegbasis Twenthe.

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij doet de NFLA u een aanvraag toekomen inzake de plaatsing van objecten van vliegbasis Twenthe en 
omgeving op de rijksmonumentenlijst als aanvulling op de door de NFLA in 2000 eerder gedane aanvraag.

Hoewel deze aanvraag op dit moment niet compleet is doe ik u deze toch alvast toekomen met het oog op het 
nieuwe beleid van de Staatssecretaris om nieuwe aanvragen vanaf 1 februari a.s. voor de periode van een jaar niet in 
behandeling te nemen. Hoewel dit juridisch volstrekt onmogelijk is – de Monumentenwet ’88 en vooral de Algemene 
wet bestuursrecht worden terzijde geschoven – anticipeert de NFLA daar wel op. Vanwege de complexiteit van de 
aanvraag zal deze later gecompleteerd worden.

In Nederland zijn de afgelopen 95 jaar de nodige vliegterreinen ontstaan en groendeels ook al weer verdwenen. 
Luchtvaart is een van de belangrijkste technologische innovaties van de twintigste eeuw te noemen. In het directe 
verlengde van luchtvaart zitten vliegvelden. Door het kabinetsbesluit tot sluiting van onder anderen vliegbasis Twenthe 
komt dit 73 jaar oude vliegveld waarschijnlijk in die laatste categorie terecht. Hoewel ieder historisch vliegveld zijn 
eigen, specifieke geschiedenis kent die vaak van louter lokaal belang te achten is ligt dat voor Twenthe, samen met 
een aantal andere vliegvelden ons inziens op een hoger plan.

Hoewel de Raad voor Cultuur in al weer 2000 op basis van de gebrekkige guick scan vliegvelden van drs. K. Loeff 
heeft geadviseerd om in de categorie vliegvelden alleen Deelen aan te wijzen neemt dat niet weg dat er buiten 
Deelen geen andere vliegvelden zijn die landelijk van belang te achten zijn. Bovendien geeft de Monumentenwet ’88 
niet aan dat van een object dat in een bepaalde categorie te scharen is er slechts één voorbeeld als rijksmonument 
aangewezen mag worden. 

Twenthe kent grotendeels een andere geschiedenis dan Deelen. Dat is ook tastbaar in de aanwezige bebouwing. 
Bovendien is Twenthe op geheel eigen wijze in het unieke landschap van Twente geweven. 
Begonnen als een civiel (KLM) vliegveld werd het in 1940 door de Duitse bezetter definitief militair, zij het dat vanaf 
1966 weer civiel medegebruik weer plaatsvindt. In 1931 werd het vliegterrein, 63 ha. groot in gebruik genomen. 
Een geëgaliseerde en gedraineerde grasmat met verlichting gelegen in het midden van de stedendriehoek 
Hengelo, Enschede en Oldenzaal aan de oude handelsweg, de Oude Deventerweg. In het oosten begrensd door 
de Lonnekerberg. In hetzelfde jaar kreeg het veldje zeer bijzonder bezoek, namelijk de “Graf Zeppelin” het Duitse 
luchtschip dat het langst dienst zou doen en de hele wereld aandeed in de jaren ’20 en ’30. Naast Twente (inderdaad 
nu weer zonder “h”) deed de zeppelin alleen Waalhaven aan. De enige Nederlandse kennismaking met het luchtschip. 

Een jaar later werd het luchthavengebouw met hangar gebouwd. Dirk Roosenburg tekende dit, na Schiphol het oudste 
luchthavengebouw van Nederland. Op 10 mei 1940 werd het vliegveld en beide gebouwen door de Nederlandse genie 
onklaar gemaakt, respectievelijk opgeblazen.

In de loop van 1940 neemt de Luftwaffe het terrein in bezit. De vooroorlogse grasmat werd optisch vergroot 
en voorzien van drie startbanen en groen gespoten om de grasmatsuggestie niet te verstoren. Er omheen een 
ringrolbaan (Ringstrasse), vandaaruit vertakten rolbaanlussen de omringende bossen in. Daaraan stonden 55 
vliegtuighallen (Wärmehallen). 
Op en om het vliegveld verschenen zes gebouwencomplexen: de luchtverkeersleiding (Centrum), het technische 
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complex (Centrum, Lonnekerveldweg), manschappenonderkomens aan de Fokkerweg, (onder)officierenonderkomens 
(Prins Bernhardkamp, kamp Overmaat en het Zuidkamp). Later verscheen er nog een radarstation ten noorden van 
het Prins Bernhardkamp.

De Duitse bezetter bouwde het vliegveld uit tot Fliegerhorst Twente met een oppervlak van 1800 ha. (ter vergelijking: 
Schiphol in 2000 meet 2000 ha.). Zoals ook bij andere bezettingsvliegvelden liet de Luftwaffe ook hier weer haar 
kenmerkende vliegveld-”opmaak” zien: een zeer ruime opzet met grote spreiding van werkgebied en onderkomens 
van vliegtuigen en personeel; ruime toepassing van ingenieuze camouflage in samenhang met beschermende 
maatregelen tegen luchtaanvallen (Splitterschutz).

Het vliegveld werd voor algemeen gebruik opgezet, maar werd al snel vooral ingezet ten behoeve van het toen nieuwe 
luchtwapen, de nachtjacht. 
Twente maakte deel uit van de Kammhuberlinie, de nachtelijke verdedigingsgordel van het westelijk Duitse luchtfront 
en werd daarmee een geducht wespennest voor de overtrekkende geallieerde bommenwerpervloten. Met Leeuwarden 
behoorde Twente tot de tot het laatst toe gebruikte velden door de Luftwaffe in Nederland.

Na de oorlog.
Na de oorlog wordt het vliegveldterrein ingekrompen tot minder dan 500 ha.. De Koninklijke Luchtmacht en later, 
daarnaast, de civiele luchtvaart maken sindsdien gebruik van dit niet alleen in historisch opzicht maar ook in groen 
cultuurhistorisch opzicht zeer waardevolle terrein in de stedendriehoek. Het naoorlogs gebruik heeft duidelijk zijn 
sporen achtergelaten op de oorspronkelijke Duitse stedenbouwkundige opzet. Eerst werden in de vroege jaren vijftig 
de rolbanen met beton vernieuwd. Ook werden twee flightlines aangelegd om op eenvoudige wijze grote aantallen 
vliegtuigen te kunnen stallen. Tevens vond er lijnonderhoud plaats. De verharding uit de tijd van de aanleg is nog 
aanwezig. 
Eveneens verschenen er dispersals, individuele vliegtuigparkeerplaatsen. In 1974 zijn deze dispersals vervangen door 
shelters: verbunkerde vliegtuigonderkomens met een landelijk uiterlijk. Eigenlijk niets anders dan een moderne versie 
van de Wärmehallen uit de oorlogsperiode. 
De voor kleine objecten uiterst kwetsbare F16 (zuigt alles van de bodem op, hetgeen de motor beschadigt) heeft als 
laatste voor grootschalige aanpassingen gezorgd, zoals het omleggen van wegen. Een nieuwe Defensiestrategie dat 
hangarcomplexen er ook als industriegebieden uit konden zien hebben de laatste resten groene camouflageverf op de 
hangars doen verdwijnen waardoor de basis nu een stuk zakelijker aanblik geeft dan vijftien jaar geleden. 

Al met al geeft Twenthe nu een beeld van vier geschiedenislagen.
1. De periode van vóór de oprichting van het vliegveld. Een stuwwallandschap uit de ijstijden, het oude 
coulissenlandschap en kleinschalige veengebieden met kleine verspreid liggende landelijke bebouwing en ten dele 
zeer oude wegen (Oude Deventerweg, Oude Postweg, Oldenzaalsestraat), oude verkavelingen en de steenfabriek 
van Smulders aan de Oude Deventerweg, gelegen aan het tracé van de verdwenen spoorlijn Enschede-Oldenzaal.
2. De vooroorlogse vliegveldperiode. Van het vooroorlogse vliegveld is de in de oorlog vergrote grasmat nog zichtbaar 
alsmede de de Oude Deventerweg die hier nog loopt. 
3. De oorlogsperiode. Van de Luftwaffe-bebouwing is de hoofdstructuur en stedenbouwkundige opzet nog aanwezig 
danwel herkenbaar. Het voormalig Nordlager (Prins Bernhardkamp), Südlager (Zuidkamp), Kamp Overmaat, 
Werft (complex Lonnekerveldweg), het Rollfeld (banengebied, compascompenseerschijf en bebouwing Centrum) 
en buiten de vliegbasis diverse (afgestoten) bebouwing, Splitterboxen, ruïnes, rolbaantracés en de mysterieuze 
brandstofopslaggebouwen ten behoeve van de C und T Stoff van het enige operationele raketvliegtuig uit de 
geschiedenis, de Messerschmitt 163 zijn nog aanwezig. 
4. de naoorlogse periode, van 1945 tot nu. Behoorde het vliegveld in de oorlogsperiode tot de modernste en 
best geoutilleerde, nu is dat wederom het geval. Met name de rolbaaninfrastructuur en de shelters zijn markante 
identiteitverschaffers van het vliegveld. 
De starbanen dateren uit de oorlogsperiode. De “Duitse A”, d.w.z. drie startbanen die samen de letter A vormen. Na 
de oorlog zijn de banen regelmatig van een nieuw wegdek voorzien, is één baan gedeeltelijk versmald tot rolbaan 
en is de Slechtwetterbahn verlengd voor gebruik door straaljagers. De Voormalige rolbaanring is nog helemaal 
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aanwezig, alleen aan de noordzijde mee opgerekt om de verlengde baan te kunnen blijven bedienen. Ter hoogte van 
de baankoppen van de hoofdbaan zijn de rolbanen verbreed om ter plekke vliegtuigen te kunnen laten wachten totdat 
zij van de verkeersleiding toestemming hebben om op te stijgen. Een element uit begin jaren ’50. De oorspronkelijk 
verharding is daar ook aanwezig. 
De shelters zijn verder alleen op de vliegbasis Leeuwarden, Volkel, Gilze-Rijen (Amerikaans type), Soesterberg 
(Amerikaans type) en De Peel gebouwd. Een product van een gewijzigde Navo strategie als gevolg van de 
oorlog die Israel met de omringende landen voerde waarbij Israel in één klap de bijna hele Egyptische luchtmacht 
vernietigde omdat deze niet verdedigd stond opgesteld (op flightlines). Omdat de andere bases, behalve Soesterberg 
operationeel blijven acht de NFLA het opportuun deze aanvraag ook te richten op deze 26 Twentse shelters. Indien 
de Staatssecretaris besluit deze objecten af te wijzen of niet in behandeling te nemen dan verzoekt de NFLA middels 
deze aanvraag de gemeente Enschede om deze objecten als gemeentelijk monument aan te wijzen. 

N.B.1 Binnen de Navo wijken de Nederlandse shelters af van die van andere landen. Alleen de shelters van 
Denemarken lijken op die van Nederland maar zijn toch nog different.
N.B.2 De shelters op De Peel zijn ten dele ontmanteld.
In de naoorlogse periode komt toch weer de oorlogsperiode naar voren. De hangars 7 en 8 (Noordcomplex) zijn 
van het type T2, dat door het Britse ministerie van oorlog in de oorlogspeiode samen met de RAF is ontwikkeld. De 
Nederlandse regering heeft er na de oorlog 18 van gekocht en vormen nog altijd de ruggengraad van de Nederlandse 
vliegvelden. De facto gaat het om de (zware) metalen spantenconstructie van de 75 meter diepe hangars. Ze zijn 
recentelijk voorzien van een nieuw dak en wanden die de authenciteit van de constructie onverlet laten. Het is 
voorstelbaar dat beide hangars (constructie) verplaatst worden.
Hangar 10 (Oostcomplex) heeft eenzelfde achtergrond met als bijzonder kenmerk dat het een laag type T2 van 
oorsprong is. Ook dit gebouw is van een nieuw dak en wanden voorzien. Hiernaast staat de grootste militaire hangar 
van Nederland. Hangar 11 kent alleen een pendant op vliegbasis Gilze-Rijen. Het is wederom een Britse hangar uit 
de oorlogsperiode en wel van het type Fromson (op Deelen staat een kleine Fromson). Een schitterende, zeer lichte, 
demontabele open boogconstructie, recentelijk voorzien van nieuwe beplating. 

De aanvraag betreft de volgende objecten, alle gelegen in de gemeente Enschede:
Vliegbasis, 
Centrum: 
- de 3 startbanen, alle rolbanen, inclusief de aftakkingen van de ring, d.w.z. de “Druiventros” op het noordcomplex en 
de de twee uitwaaierende rolbaantracés op het oostcomplex. Beide zijn ingekorte Rollbahnen. De shelters aan de 
Druiventros staan op de plaats van verdwenen Wärmehallen;
- de twee flightlines. Indien nog aanwezig: de aan de achterzijde van deze parkeerstroken schuin omhoog opgestelde 
platen van PSP (tijdelijke wegverhardingsplaat uit de invasietijd, geallieerd) in aanvraag;
- de Kompaßkompensierscheibe, op het gebied van de voormalige “Hawksite”, in het westen van het gebied. De schijf 
is beschadigd maar lijkt verder intact te zijn. De schijf is van beton;
- de hangars 7, 8, 10, 11;
- C16;
- de 25 shelters

De aanvraag betreft de volgende gebouwen:
Prins Bernhard Kamp: 1, 2, 3, 6, 12 (en transformatorhuis daartegenover), 14 (en garage daar tegenover), 18, 
22, 24 en transformatorhuis aan de Bergweg. alsmede de weginfrastructuur en groeninfrastructuur (landgoed “de 
Broamberg”).

Kamp Overmaat: 5, 6 en 11 met toegangsweg en vijver (blusvijver).

Zuidkamp: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, (woonhuis 
naast 31), 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54a, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.
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De objecten zijn als onderdeel van de vliegbasis Twenthe eigendom van Domeinen, Ministerie van Financiën, Korte 
Voorhout 7, 2511 CW  ‘s Gravenhage. De vliegbasis is gelegen aan de Weerseloseweg 1/VLB, 7522 PR Enschede. 
Het terrein valt onder het Steunpunt Twente van DGW&T, Overmaat 11, 7524 PB  Enschede. 

Buiten de vliegbasis.
- Bunker ten zuiden van de Oude Deventerweg, op het terrein van ’t Slöttelmös;
- Bioscoop bij boerderij “de Hofmeijer”;
- Vijf C+T Stoff gebouwen.

Vanwege het hoge stedenbouwkundige belang van het gebied verzoek ik u om om de status van beschermd 
dorpsgezicht van het hele gebied.

Hoogachtend,

mr. R.H. Vossebeld
NFLA-HLI

Nadere beschrijving.

Vrijwel onmiddellijk na de Duitse bezetting van Nederland werden nagenoeg alle voormalige Nederlandse vliegvelden 
geconfisceerd. Het waren in eerste instantie vooral bij de Nederlandse Luchtvaartafdeling in gebruik geweest zijnde 
velden in West-Nederland die vrijwel onmiddellijk hersteld en vergroot werden om daarna gebruikt te worden voor de 
aanvalsoorlog in het Westen: Schiphol, Valkenburg, Bergen, Soesterberg, Gilze-Rijen en Woensdrecht.

Doordat de Luftwaffe de RAF niet op de knieën had gekregen en het ’s nachts doordringen boven het Duitse rijk 
met bommenwerpers dwong de Luftwaffeleiding voor het eerst om om te zien naar defensieve maatregelen. De 
Duitse nachtjacht werd in 1940 opgericht. Het Nederlandse gebied werd daarin zeer belangrijk. Gezien de ligging 
van het land tussen Groot Brittannië en Duitsland in probeerden de Duitsers vóór Duitsland de aanzwellende 
bommenwerperstromen tegen te houden. Belangrijke nachtjacht hoofdwartieren werden in Nederland gesitueerd. 
Nieuwe technieken en tactieken werden in Nederland beproefd. De reeds genoemde Kammhuberlinie, een 
verdedigingsgordel die van liep van de Deense grens tot aan Noord Frankrijk. Deze gordel was verdeeld in zes 
sectoren. Daarvan nam Twente de vierde sector voor zijn rekening. 
Zo’n sector bestond uit een toegewezen “box” waarin nachtjagers rondcirkelden tot ze van het gevechtsleidingcentrum 
de opdracht kregen om een vijandelijk vliegtuigen te onderscheppen. Dat gebeurde met de oren en ogen van de 
Luftwaffe, de uitgebreide radarstations op de grond. Vanaf de grond werd een jager naar zijn slachtoffer geleid. In 
een later stadium kregen de Duitse jagers zelf radar aan boord om de laatste meters naar de “prooi” toe in het donker 
zelfstandig te kunnen afleggen. Twente, sector 4 kreeg de beschikking over vier radarstellingen, namelijk bij Lingen 
(D), Ootmarsum (alleen radarapparatuur, personeel op het vliegveld), Goor  en Toldijk. De Gefechtsstand op de 
Fliegerhorst Twente vormde hierin het zenuwcentrum voor de bundeling van alle via deze stations binnenkomende en 
uitgaande berichten, waarmee een totaalbeeld werd verkregen, op grond waarvan de coördinatie van de verdediging 
door zowel nachtjagers als luchtafweer en zoeklichten plaatsvond.

Vanaf 1942 verscheen de Amerikaanse luchtmacht op het oorlogstoneel. Zij opereerden vooral overdag. Dit 
noodzaakte de Luftwaffe tot verdediging met behulp van dagjagers. Vliegvelden werden nu herkenbaarder en dus 
kwetsbaarder. Daarop besloot men om Twente sterk te vergroten. Twee enorme rolbaanlussen, één tot Oldenzaal 
de ander tot wat nu het UT terrein is werden in uitgestrekte natuur/cultuurgebieden aangelegd. Aan deze rolbanen 
werden hoefijzervormige aarden wallen, Splitterboxen aangelegd waarin vliegtuigen opgesteld konden worden en 
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hiermee beschermd werden tegen bomscherven en kogels. Gebladerte en camouflagenetten deden de rest. De 
luchtlandingen bij Arnhem in september 1944 maakten een abrupt einde aan deze expansie. 

Twente bood onderdak aan nacht-, dagjagers en verkenningseenheden. Het Duitse luchtoffensief op nieuwjaarsdag 
1945 vond mede vanaf Twente plaats. In totaal werden op het 1800 ha. grote gebied zo’n 540 bouwwerken 
gerealiseerd. Een deel daarvan werd in de oorlog vernield door de bezetter zelf of door luchtaanvallen. Van de 55 
Wärmehallen bleven er zes gespaard. Door sloopwoede van Defensie de afgelopen twintig jaar is er daarvan nu één 
in zwaar gemuteerde vorm over. Landelijk resteren er nu nog 18 in betere en slechtere staat van de ongeveer 650 
Wärmehallen die er in Nederland gebouwd zijn. Op Twente stond een type die met een boerderij uiterlijk gebouwd was 
en drie Neufert conforme typen zoals die nog op vliegbasis Leeuwarden staan. Daarnaast waren er twee bijzondere 
rondboogtypen met Nemahospanten. Ondanks een zwaar bombardement in maart 1945 en de activiteit van een 
Sprengkommando was het veld na de oorlog dusdanig bruikbaar dat het na de geallieerde verovering direct ingezet 
kon worden. 

Het personeel en ondersteunende diensten van het vliegveld, pardon Fliegerhorst werden ondergebracht in 
speciaal daartoe ontworpen onderkomens. Deze onderkomens werden onopvallend in het landschap veweven. 
Het Zuidkamp werd in het schitterende tot de middeleeuwen terugvoerend gebied van de hereboerderij ’t Overmaat 
geïmplementeerd. Het gebied wordt nog steeds gekenmerkt door weggetjes in – grofweg – cirkels aangelegd. Het 
diende voor het onderbrengen van personeel en administratie van op Twente gestationeerde (vliegende) eenheden. 
Vanaf 1942 kwamen de transportafdelingen van de basis bij, verspreid over twee keer twee clusters. Het Zuidkamp 
was het grootste Luftwaffecomplex in Nederland.
Het complex Het Overmaat was veel kleiner en minder verscholen tussen het geboomte. Het complex diende als 
legering van technisch personeel van de Fliegerhorstkommandantur met een eigen kantinege/ontspanningsbouw 
(gebouw 11) met blusvijver als onderdeel van de tuinaanleg. Kamp Fokkerweg (nu verdwenen) diende als lokatie voor 
kantines, logies en recreatie voor het personeel dat op het oostelijk en zuidelijk deel van het vliegveld werkzaam was. 
Hier bevonden zich tot 1942 de werkcentra voor de vliegveldbrandweer en transportafdelingen. 
Het Prins Bernhardkamp vormde het woon- en werkcentrum voor het vluchtleidings-, verbindings- en 
bewakingspersoneel. Hier bevond zich de hoofdingang tot de Fliegerhorst (gebouw 1). Na het passeren van deze 
Hauptwache volgde een 2 kilometer lange klinkerweg, dwars over de Lonnekerberg, waarna men bij de verkeerstoren 
en het rolveld dat zich daar vandaan uitstrekte. 
Het technisch complex werd aan de Ringstraße gesitueerd. Daar bevonden zich centrale werkplaatsen, een grote 
reparatiehangar, expeditie, magazijnen en het stafgebouw ten behoeve van de Fliegerhorstkommandantur (het door 
Defensie illegaal gesloopte C1). 
Noordelijk hiervan, aan de voet van de Lonnekerberg werden de vlieggebouwen gesitueerd: luchtverkeersleiding, 
gevechtsleiding, meteo, noodstroomvoorziening en bunkers ten behoeve van de lucht- en grondverdediging. Vanaf dit 
hoger gelegen gedeelte van het veld had men goed zich over het rolveld. Tevens was dit centraal gelegen zodat de 
brandweer gevestigd werd. 
Tenslotte werd er een klein complex bij boerderij ’t Wiefker gebouwd en een complex ten zuiden van de huidige 
burgerluchthaven, maar omdat dit in de aanvliegzone van een startbaan lag werd dit, op één gebouw na afgebroken 
(Vliegveldweg 221).

Om onopvallendheid te garanderen koos men voor architectuur die moest passen bij lokale bouwtradities. De 
gebouwen moesten eveneens bescherming bieden bij luchtaanvallen (Splittersicher). Nazi-ideologie als Blut und 
Boden speelde ook nog een rol. Hoe dan ook, men verenigde dit alles in de Heimatschutz. Dat betekent dat de 
Twentse bouwwerken, ondanks grote parallellen afwijken van vergelijkbare bouwwerken op andere vliegvelden. 
Typisch Twents is het gebruik van oren in de kopse gevels, het ontbreken van windveren, de donkergroene houtkleur 
en de kleurrijke raamluiken (1 cm. dik staal). Ook wijken detailleringen volledig af van bijvoorbeeld Deelen. Opvallend 
is het relatief grote aantal oorspronkelijke stevige en fraaie buitendeuren, parketvloeren en lambrizeringen.
Zoals alle Luftwaffecomplexen in het land werd alles centraal verwarmd (de bezetter introduceerde dit systeem in 
Nederland)

Van de Heimatschutz resteren nog enkele tientallen bouwwerken op Twenthe. 
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Onderzoek Gemeentelijk te beschermen gezichten
(Het Oversticht)

december 2004
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Voorstel aanwijzing Gemeentelijke Monumenten 
Vliegbasis Twente

21 februari 2005
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Nota aan de raad: Onderzoek beschermde gezichten

19 april 2005
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11645
Nota aan de RAAD

Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

van:  Wethouder le Loux   
onderwerp: Onderzoek beschermde gezichten     Enschede 19 april 2005

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft het volgende besloten:
1. Opdracht verstrekken aan Het Oversticht voor het opstellen van redengevende omschrijvingen van de 
Ripperdastraat en het blok Dr. Schaepmanlaan-Groen van Prinstererlaan; 
2. De panden aan de Ripperdastraat en het blok Dr. Schaepmanlaan-Groen van Prinstererlaan beschermen 
middels een complexbescherming; 
3. Voor Pathmos en Plein West-Indië een omschrijving van de geconstateerde waarden laten opstellen en deze 
bij verkoop aan de kopers aanbieden;  
4. Besluitvorming over de vliegbasis uitstellen tot er meer duidelijkheid is over de toekomst van dit gebied, en de 
monumentencommissie betrekken bij de ontwikkeling van plannen voor de vliegbasis;  
5. De monumentencommissie een onderzoek laten uitvoeren naar monumentwaardige panden uit de 
wederopbouwperiode binnen het stadserf; 
6. Met betrekking tot de overige gebieden geen extra actie ondernemen.

De Overwegingen die hierbij een rol hebben gespeeld zijn de volgende:

Inleiding
Op grond van de Monumentennota 2003, “Monumenten in Enschede”, is het mogelijk dat het college van B&W 
gebieden in Enschede aanwijst als beschermd stads- of dorpsgezicht. In de Monumentennota worden de beschermde 
stads- en dorpsgezichten omschreven als ‘groep van onroerende zaken of terreinen die van algemeen belang zijn 
wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke dan wel structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of 
cultuurhistorische waarde en in welke zich een of meer monumenten bevinden’. Een gemeentelijk beschermd stads- 
of dorpsgezicht gaat uit van bescherming door middel van een zogenoemd conserverend bestemmingsplan. Voor alle 
ingrepen in die gebieden is een sloopvergunning nodig waarop de geïntegreerde welstands-monumentencommissie 
adviseert. 

In overleg met de leden van de Monumentencommissie en Het Oversticht zijn in 2003 een 9-tal wijken en complexen 
geselecteerd waarvoor bescherming als gemeentelijk stads- of dorpsgezicht passend zou kunnen zijn, te weten: 
 Het Stadserf
 De M.H. Tromplaan
 De Singels
 Pathmos
 Het Zwik
 Plein West-Indië
 Stoomblekerij Boekelo
 Vliegbasis Twenthe: Centrum, Zuidkamp, Kamp Overmaat, Prins Bernhardpark
 Deppenbroek
Het college heeft daar een 10e gebied aan toegevoegd: de Ripperdastraat. Na een eerste inventarisatie is in overleg 
met Het Oversticht besloten een 11e gebied in het onderzoek te betrekken: Wesselerbrink. 

Het Oversticht heeft in december 2003 opdracht gekregen om te onderzoeken of de geselecteerde gebieden voldoen 
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aan de criteria die in de Monumentennota 2003 worden genoemd, en indien dit het geval is op welke wijze deze 
gebieden het best beschermd kunnen worden. Als uitgangspunt van het onderzoek is een ‘integrerende’ grondhouding 
gekozen: als de significante waarden van een gebied reeds door bepalingen in de gemeentelijke welstandsnota of in 
het bestemmingsplan gewaarborgd zijn, is een zware extra bescherming in de vorm van een beschermd stadsgezicht 
niet noodzakelijk. In die gevallen kan volstaan worden met de toepassing van beperkte aanvullingen op de bestaande 
instrumenten of met een benadering waarin de waarden van een wijk of complex ‘vertaald’ worden ten dienste van 
derden (eigenaar/bewoners of eigenaar/ontwikkelaars) en ingezet worden in de planvorming.
Algemeen
In deze nota worden de elf geselecteerde gebieden aan de hand van het advies van Het Oversticht besproken. 
Per gebied wordt een omschrijving gegeven van de geconstateerde waarden, wordt het advies van Het Oversticht 
vermeld, worden eventuele reacties besproken en wordt er een uiteindelijk voorstel geformuleerd. Voor nadere 
onderbouwing van het advies van Het Oversticht wordt naar de bijlage: ‘Te beschermen gezichten gemeente 
Enschede’ verwezen. 
Aanvullend zijn alle adviezen vergeleken met de grondhoudingen van de gebieden in de Gids Ruimtelijke Kwaliteit. De 
eventueel te verwachten knelpunten zijn per gebied weergegeven.

(…) 

Vliegbasis Twenthe: Centrum, Zuidkamp, Kamp Overmaat, Prins Bernhardpark
Geconstateerde waarden:
 Centrum
Centrum bezit cultuurhistorische, stedenbouwkundige en situationele waarden als herinnering aan de rol van de 
(militaire) luchtvaart in Nederland en in Enschede in het bijzonder, vanwege de bewaard gebleven ruimtelijke opzet 
van een bezettingsvliegveld en de prominente situering in de stedendriehoek Hengelo-Enschede-Oldenzaal. Ondanks 
ingrijpende aanpassingen zijn enkele individuele gebouwen vanuit cultuurhistorisch oogpunt van belang. 
 Zuidkamp
Zuidkamp bezit cultuurhistorische, stedenbouwkundige en situationele waarden die liggen in het belang van het 
gebied voor de geschiedenis van Enschede en van de Nederlandse luchtvaart en de bewaard gebleven structuur van 
een legeringskamp uit de Tweede Wereldoorlog met een op Twentse buurtschapsplattegronden gebaseerde opzet 
in een essen-kampenlandschap. Architectuurhistorische waarden zijn in Zuidkamp met name te vinden in enkele 
verspreid liggende gebouwen. De nummers 17, 18, 31, 32, 33, 34, 51A, 80, 85, 86, 87 zijn door de consequente 
toepassing van de ‘landelijke’ bouwstijl in met name de details van grote waarde. 
 Kamp Overmaat
Kamp Overmaat bezit een hoge situationele en stedenbouwkundige waarde als onderdeel van het oude essen-
kampenlandschap en bezit cultuurhistorische waarde als onderdeel van de vliegbasis Twenthe. Ook de bewaard 
gebleven panden van het voormalige officierskamp (Overmaat 1-6) zijn in cultuurhistorisch opzicht van belang. Kamp 
Overmaat is vanuit stedenbouwkundige opzet van ondergeschikt belang.
 Prins Bernhardpark
Het Prins Bernhardpark is van cultuurhistorisch belang vanwege de bewaard gebleven structuur van een 
legeringskamp uit de bezettingstijd en als historisch onderdeel van de vliegbasis Twenthe. Architectuurhistorische 
waarde bezitten met name de panden Prins Bernhardpark 1,3, 8, 12 en 18.
Advies Oversticht: 
Neem de waardevolle elementen van de vliegbasisgebieden op in de actuele ontwikkelingsplannen en onderzoek of 
voor bepaalde gebouwen de status van gemeentelijk monument gerechtvaardigd is. 
Reacties:
Inhoudelijk stemt de monumentencommissie in met het voorstel. De monumentencommissie adviseert daarnaast 
om 43 objecten te beschermen als gemeentelijk monument en 12 objecten te beschermen als beeldondersteunend 
pand. Indien het aanwijzen tot gemeentelijke monument of beeldondersteunend pand gezien de ontwikkeling die hier 
spelen op dit moment niet mogelijk is, geeft de commissie in overweging deze panden voor te beschermen zoals bij 
de Ripperdastraat al is gebeurd. Op deze wijze hoopt de commissie betrokken te worden bij de plannen die voor de 
verschillende deelgebieden van de vliegbasis in ontwikkeling zijn, en hoopt zij verdere sloop van panden op het terrein 
te voorkomen. De commissie heeft meer te beschermen panden geselecteerd dan in het voorstel van Het Oversticht 
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staat aangegeven. 
Op een deel van de 55 objecten waarvoor vanuit de monumentencommissie voorbescherming gewenst is, rust reeds 
een voorbescherming. De Nederlandse Federatie voor Luchtvaartarcheologie heeft namelijk in het verleden bij de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg het verzoek ingediend om een aantal panden op de vliegbasis te beschermen 
als rijksmonument. Dit heeft geleid tot voorbescherming van de panden C19 (gesloopt), C20, C21, C24 en C25, 
de bunkers B2 (waarschijnlijk gesloopt) en B5, de bunker tussen C21 en C22, en de bunker ten noorden van C25 
(waarschijnlijk gesloopt), de inschietbaan en de zuidelijke rolbaan parallel aan de korte baan. De Federatie is van 
mening dat het door Het Oversticht uitgebrachte advies onvoldoende is om een gedegen besluit over dit gebied te 
nemen. Zij is van mening dat er een veel grotere aanpak vereist is om de cultuurhistorie in beeld te brengen en veilig 
te stellen.
De Gemeente is op dit moment bezig met het ontwikkelen van het bestemmingsplan Vaneker. Het ligt in de bedoeling 
om aansluitend hierop het Zuidkamp te ontwikkelen tot luxe woongebied. Op dit moment kan niet worden overzien in 
hoeverre aanwijzing van een groot aantal panden tot gemeentelijk of rijksmonument deze ontwikkelingen belemmert. 
Voor de overige gebieden zijn nog geen plannen bekend. Overigens lopen er op dit moment wel gesprekken met 
Defensie over de verwerving van het totale defensiebezit, hierover is echter nog geen overeenstemming. 
Gezien de verschillende standpunten en de onduidelijkheden die er op dit moment nog zijn, lijkt uitstel van de 
besluitvorming over dit gebied de meest wenselijke oplossing. Indien de onderhandelingen met Defensie niet leiden 
tot overeenstemming kan, om ongewenste ontwikkelingen met betrekking tot de monumentale status te voorkomen, 
alsnog besloten worden de door de monumentencommissie voorgestelde panden voor te beschermen. Om zeker te 
zijn dat de cultuurhistorische waarde van het gebied in de verschillende te ontwikkelen plannen gewaarborgd worden, 
wordt voorgesteld de monumentencommissie te betrekken in de ontwikkeling van deze plannen.
Voorstel:
De besluitvorming over dit gebied uitstellen tot er meer duidelijkheid is over de toekomst van de vliegbasis. 
De  geconstateerde waarden meenemen in het ontwikkelen van de plannen voor de diverse gebieden en de 
monumentencommissie betrekken bij de ontwikkeling van deze plannen.  

(…)

financiële gevolgen
Zodra de voorgestelde panden zijn aangewezen als monument kunnen de eigenaren gebruik maken van de 
Subsidieverordening Monumenten 2003.  Het budget voor deze panden is gekoppeld aan de begroting.
De kosten voor het opstellen van de redengevende omschrijving voor de Ripperdastraat en Het Zwik bedragen € 
3000,--. De kosten voor het opstellen en verspreiden van een brochure voor Pathmos en Plein West-Indië bedragen € 
5000,-- Deze kosten kunnen ten laste van het budget ‘Monumenten’ worden gebracht.

personele gevolgen
Geen

communicatie
De eigenaren van de panden die zullen worden aangewezen als gemeentelijk monument worden tijdens de 
aanwijzingsprocedure geïnformeerd over het voornemen tot aanwijzing.
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