OntdeK
de geheimen
van vliegbasis
Twenthe
welKom
130 ha van de voormalige vliegbasis is ingericht als uniek
natuur- en recreatiegebied. Het vormt de schakel tussen de
Lonnekerberg en de landgoederen van Driene. Lopend of fietsend
over het in totaal zo’n drie kilometer lange belevingspad ontdek
je kronkelende beken en poelen in de vorm van bomkraters.
Van half maart tot ver in juli hoor je de prachtige zang van de
veldleeuwerik. Oude militaire objecten vormen stille getuigen
van de geschiedenis. Zo zijn voormalige brandstoftanks
omgevormd tot vogeluitkijkpunt. In een ontmantelde hangar
waar ooit vliegtuigmotoren werden getest, hoor je nu vliegtuigen,
natuurgeluiden en verhalen over het verleden.

Veel plezier!

www.vliegbasistwenthe.info
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PraKtisch

Er zijn drie ingangen (allen gemeente Enschede)
Bij Vliegveldweg 345 (oude Deventerpoort) naar begin Grefteberghoekweg.
Aan de linkerhand (parkeerplaats auto).
Weerseloseweg 356, het karrespoor op.
Noordkant van de Grefteberghoekweg, tegenover de voormalige schietbaan.

Toegang tussen zonsopgang en zonsondergang
Vrij wandelen & fietsen op wegen en paden
Honden aan de lijn mogen mee
Geen motorvoertuigen
Paardrijden & mountainbiken op aangegeven paden
Geen toegang in rustgebieden
Niet graven of detecteren
Geen afval achterlaten

Routes
Belevingspad
In totaal zo’n 3 kilometer die je te voet of per
fiets kunt verkennen. Het pad sluit aan
op de Fliegerhorstroute (zie hiernaast).
Ruiterpad
Er zijn twee kleine stukken ruiterpad langs
de randen van de voormalige vliegbasis.
Maneges vlakbij: www.twentscheveld.nl en
www.hettwentseros.nl.

Mountainbikepad
De korte singletrack voor mountainbiken
loopt langs de Grefteberghoekweg.
Voor een MTBroute in de omgeving zie
www.mtbroutes.nl.
Fliegerhorstroute
Een 26 km lange fietsroute. Te vinden in de
routeapp Fietsen in Overijssel. De app biedt
informatie op locatie: over de rijke natuur en
over bezienswaardigheden.
Wandel en fietsroutes in de omgeving:
www.landschapoverijssel.nl/wandel-enfietsroutes-landschap-overijssel

Ontdekken
Het gebied kent een bewogen historie. Het 1e vliegveld ontstond in 1931 en sloot door
WOII. De Duitse bezetter legde een 1500 ha groot militair complex aan: de Fliegerhorst.
Na de oorlog is het vliegveld verkleind en door het ministerie van Defensie in gebruik
genomen. In 2008 verliet Defensie het gebied.

1. Spottershill
Uitkijkpunt op voormalige shelter.

7. Betonschotsen
In een oude landingsbaan. Laten het
water door dat hier samenkomt.

2. Doppler
Geluiden en verhalen uit het verleden.
3. Target en Ricochet
Oude schietbaan. Nu herinneringspad
met persoonlijke verhalen uit de
oorlogstijd (realisatie 2016).

8. uitKijKtoren
Fundamenten van hotel, hangar en oude
KLM toren van 1e vliegveld uit 1931.
Zichtbaar gemaakt door beplanting en
uitkijktoren (realisatie 2016/2017).
4.Graf van de familie Blijdenstein
Opgetrokken uit zwerfstenen.
5. Parallax
Air Fuel Station Zuid. Nu vogeluitkijkpunt.
6. Gefechtsstand
Funderingen van commandocentrum van
Duitse bezetter.

9. Splitterbox
Beschermde en camoufleerde vliegtuigen.
Te vinden rond Hof Espelo.
10. Hof Espelo
Bezoekerscentrum van Landschap
Overijssel: Weerseloseweg 259,
Enschede.

natuur

De voormalige vliegbasis is een belangrijk broedgebied voor de
veldleeuwerik, die houdt van de openheid. Veel andere bijzondere planten
en dieren gedijen hier ook. Om aanvaring met grote vogels te voorkomen
is op de voormalige vliegbasis al zo’n 25 jaar lang gemaaid en het maaisel
afgevoerd. De bodem verschraalde en er ontstond een ware bloemenzee
met zeldzame plantensoorten.

Hagedissen zie je in de
vroege ochtend langs
paden in de zon.

In het gebied leven zo’n
15 reeën.

Prachtige bloemen in het
grasland.

Insectenhotel onderaan
de Spottershill.
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Route naar het gebied
• Op de A1 afslag nr. 33 nemen Oldenzaal – Zuid
richting Losser/Enschede
• Rechtsaf de Enschedesestraat (N733) richting Enschede
• Rechtsaf de Oude Deventerweg op
•	Op de hoek met de Vliegveldweg rechts de oude Deventerpoort door
(adres: Vliegveldweg 345, Enschede)
• Over de kleine rotonde rechtdoor de Grefteberghoekweg op
• Meteen links ziet u de parkeerplaats.

www.vliegbasistwenthe.info

Mede mogelijk gemaakt door

Duitsland

