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Welkom bij Zomertoer 2012
Vandaag gaan de hekken open en maakt u gebruik 
van de unieke kans het verborgen terrein rondom 
Luchthaven Twente met eigen ogen te bekijken: 

welkom! 
U zult vandaag de start- en landingsbaan van 

dichtbij bekijken en door Hangar 11 rijden, waar 
ooit zes F16s in stonden. Wij zullen u het verhaal 
vertellen van dit gebied achter de hekken en al uw 

vragen beantwoorden. 
Wij wensen u een onvergetelijke Zomertoer over 

het gebied van Luchthaven Twente!

De Zomertoer 2012 laat u de mooiste plekken 
van de luchthaven zien. Bij de volgende punten 
krijgt u informatie over diverse onderwerpen.

1  Start bij terminal richting de Strip

2  De kruitbunkers

3  Hangar 11

4  TRMC Vliegmodelclub

5  Meteo, weermeting voor Enschede. 

6  Stop 1: Luchthavengerelateerde  

bedrijvigheid, en natuurontwikkeling (EHS)

7  Platform

8  Stop 2: Troned demonstratie

9  Opnames Allerslechtste chauffeur van NL 

10  Start / landingsbaan

11  Spottershill

12  Schietbaan

13  Lonnekerberg

14  Verkeerstoren 

15  Vliegclub Twente     

 Einde Zomertoer 2012
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Enschede Airport Twente

Vlak bij de terreiningang treft u de voormalig terminal van Enschede Airport Twente 

(EAT). Deze terminal is tot eind 2008 in gebruik geweest voor burgervliegverkeer. De 

politiek heeft ingestemd met een ontwikkeling van de voormalige Vliegbasis Twente naar 

een nieuwe civiele Luchthaven Twente. Op dit moment wordt met een aanbestedingspro-

cedure een exploitant voor de nieuwe luchthaven gekozen. Het ‘Luchthaventerrein Twente’ 

werd ooit officieel geopend op 29 augustus 1931. De gronden waren deels beschikbaar 

ENSCHEDE AIRPORT TWENTE

gesteld door industriëlen. Op dit moment zijn er 

diverse vliegclubs actief op de luchthaven en vinden 

buitenevenementen als de Good Cause Rally hier op het 

asfalt plaats. In 2011 landde hier ook een Chinook 

helicopter met de spelers van FC-Twente, na de 

wedstrijd om de landstitel.
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Ondernemen bij de nieuwe luchthaven

Een deel van het terrein komt vrij voor nieuwe bedrijvigheid. De locatie vlak naast de luchthaven, is in com-

binatie met de unieke panden en het groen, interessant voor verschillende branches. De Strip is de centraal 

gelegen kilometerlange taxibaan. Hier rolden vroeger de F16’s van hun hangars en shelters naar de startbaan. 

De verkeerstoren, de brandweerkazerne, de commandobunkers en F16-shelters staan er. Iets verder op het 

terrein staat de grote Hangar 11, gevolgd door de serie Kruitbunkers. Het is een intrigerende verzameling 

gebouwen met een geheel eigen geschiedenis en bijzondere kenmerken. 

De Strip

De Strip wordt een test- en researchlocatie voor de automotive industry. Het begin 

is er al. Veel automotive activiteiten verheugen zich op dit asfalt op ‘F16-formaat’: de 

taxibaan was reeds testtrack voor de Solarwagen, die later meedeed aan de World Solar 

Challenge in Australië. Het is de auto van Solar Team Twente: een team van studenten 

van de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool. Maar ook remproeven, schokbrekers- 

en bandentesten en proefrijden voor nieuw ontwikkelde modellen vinden hier plaats.

ONDERNEMEN

DE STRIP
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Serie Kruitbunkers

De serie met kruitbunkers, gecamoufleerd door begroeiing en bos is zeer waardevol 

vastgoed op Oostkamp. Hier worden ‘bunkerkazen’ gerijpt vanwege het bijzondere klimaat 

dat er heerst. Deze worden gepromoot door de Smaak van Twente; de organisatie die 

op een vernieuwende en prikkelende manier vele ambachtelijk Twents producten aan de 

man wil brengen. De kazen zijn ook te vinden op het ‘Twents kaasplateau’ dat bekende 

restaurants aanbieden.

 

Hangar 11

Hangar 11 is de grootste hangar op het terrein, die in de 80-er jaren van nieuwe 

beplating is voorzien, maar wel op het oorspronkelijke Britse fundament uit 1947 is 

gebouwd. De hangar heeft een oppervlakte van ongeveer 10.000 m2 en een vrije vloer 

van bijna 7000 m2. In Hangar 11 kan een evenement als Business Meets Twente 

georganiseerd worden, met een Kevertoer op het programma, of Frans Bauer 

treedt er op.

KRUITBUNKERS HANGAR 11
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Luchthaven Twente 

De toekomstige luchthaven is een regionale luchthaven die moet uitgroeien tot een lucht-

haven die capaciteit biedt voor 1,2 mln passagiers per jaar. Dat kunnen low cost carriers 

zijn, maar ook charters en lijnvluchten van grote maatschappijen; dat hangt af van de 

invulling door de markt. Ook is in de plannen ruimte voor zakelijk luchtverkeer en voor 

vracht. Luchthaven Twente wordt een multifunctionele, compacte luchthaven in het groen. 

De ambitie is om de groenste luchthaven van Europa te realiseren.  

Luchtvaartgebonden bedrijvigheid

Direct bij de luchthaven zijn vestigingsmogelijkheden voor luchtvaartgebonden bedrijvig-

heid. Bedrijven kunnen nu al een snelle start maken door van het aanwezige vastgoed op 

en rond de luchthaven gebruik te maken, zoals de vele hangars.

LUCHTHAVEN

TWENTE
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Vrije natuur

Rondom De Strip, ten zuiden van de start- en landingsbaan komt  een groot deel terrein 

weer vrij voor natuurontwikkeling. Door de herbestemming van dit terrein ontstaat 

ongeveer 130 hectare nieuw natuurgebied; maar liefst 260 voetbalvelden, dat twee 

bestaande natuurgebieden verbindt: de Lonnekerberg en de landgoederen van Driene. In 

dit grote, aaneengesloten natuurgebied dat zo ontstaat, kunnen planten en dieren zich vrij 

ontwikkelen. De oorspronkelijk beeklopen en waterhuishouding zullen daar waar mogelijk 

teruggebracht worden. Het nu nog gesloten gebied, zal na deze werkzaamheden helemaal 

open gaan, dus voor iedereen vrij toegankelijk zijn.

NATUUR
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Troned Safety Campus

Aan de noord/oostzijde van de start- en landingsbaan is sinds 2009 het Trainingscentrum 

Oost-Nederland; Troned gevestigd. Sinds 2009 gebruikt Brandweer Twente een deel van 

voormalige luchthaven Twente als een oefenlocatie voor realistische trainingen in brandbe-

strijding, technische hulpverlening, ongeval bestrijding, gevaarlijke stoffen en brandonder-

zoek. Ook voor bedrijfshulpverlening zijn hier onderwijs- en trainingsfaciliteiten. 

Grote internationale veiligheidscampus

Troned heeft een nationale en internationale ambitie. Het terrein rondom Luchthaven 

Twente biedt unieke kansen. Door de goede infrastructuur en de hoeveelheid ruimte ont-

staat er een afgeschermde en veilige omgeving, die past bij Troneds wensen en ambities. 

Door de faciliteiten op deze safety campus is een uniek concept ontstaan in Nederland, 

maar dus ook met internationale kansen. De ambitie is een multidisciplinair centrum 

voor veiligheid en crisisbeheersing te worden; een kenniscentrum waar verbinding wordt 

gelegd tussen alle partijen die zich bezig houden met veiligheid en crisisbeheersing. Dat 

gaat dus om hulpverleningsdiensten (brandweer, politie, ambulance) gemeenten, onder-

wijs, wetenschap en het bedrijfsleven. Kortom, samenwerken aan veiligheid!

Oefeningen ME en de Politieacademie

Voorbeelden van de verschillende activiteiten op de safety campus, zijn de oefeningen 

van de ME. Hierbij simuleert een peloton verschillende situaties, zoals een ontruiming of 

aanhouding. Bij een  oefening dit voorjaar waren bijvoorbeeld 80 ME’ers betrokken en zo’n 

130 tegenspelers. Een ander sprekend voorbeeld is de oefening van de politieacademie. 

Er werd een politiebureau in een dorp nagebootst, waar allerlei situaties werden nage-

speeld. 

SAFETY CAMPUS 
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STARTEN/LANDEN 

VERKEERSTOREN

Start- en landingsbaan

 Met de start- en landingsbaan van 3.000 meter heeft Luchthaven Twente een baan 

die vergelijkbaar is met de grote Schipholbanen. Daarmee is in principe iedere be-

stemming ter wereld bereikbaar vanaf Luchthaven Twente: vrijwel elk vliegtuig kan er 

landen en opstijgen.

Verkeerstoren

Rechts van de rollerbaan staat de verkeerstoren van het voormalige vliegveld Twenthe. 

Of de verkeerstoren in de toekomst ook gebruikt gaat worden voor de begeleiding van 

opstijgende, landende en taxiënde vliegtuigen is afhankelijk van de toekomstige exploitant 

van Luchthaven Twente, die op dit moment wordt gezocht via een Europese aanbesteding.
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ENTERTAINMENT 
Entertainment: De slechtste chauffeur van Nederland

Hier worden regelmatig de opnamen gemaakt voor het populaire BNN-programma ‘De 

allerslechtste chauffeur van Nederland’, met Ruben Nicolai. De volledige opnamestudio 

is daarvoor opgebouwd in de grote hangar 9 en alle testparcours worden uitgezet op de 

taxibanen en het platform op het terrein. De hilarische stunts met de waterwagen en de 

babyblauwe Lincoln Continental werden hier dit voorjaar nog opgenomen. Alle afleveringen 

konden binnen zes weken tijd kant en klaar naar Hilversum. Ook de Belgische afleveringen 

worden hier opgenomen.

18 19



Over Area Development Twente

Area Development Twente is de gebiedsregisseur voor de ontwikkeling van Luchthaven 

Twente en omgeving. Het is een samenwerkingsverband van de Provincie Overijssel en de 

Gemeente Enschede. De missie van ADT is het transformeren van het huidige luchthaven-

terrein tot een vliegwiel voor een economisch sterker en duurzamer Twente.

Vliegen

De Luchthaven Twente en de nieuwe invulling van het gebied eromheen, geven Twente een 

venster op de wereld. Gebiedsregisseur ADT moet het van een groot gebied - ongeveer 

480 hectare -  met bos en een militaire luchthaven, in een internationaal vliegveld veran-

deren. Twente kan hier snel starten met vliegen, doordat veel vastgoed zoals een aantal 

grote hangars prima hergebruikt kan worden. En er ligt een landingsbaan in topconditie.

Werken

Op en rondom de luchthaven zijn vestigingsmogelijkheden voor luchtvaartgebonden 

bedrijvigheid, en voor andere sectoren, die van de aanwezige speciale infrastructuur en 

het vastgoed gebruik kunnen maken, met name: automotive, events en new food. 

De multifunctionele luchthaven benut én ondersteunt ook de aanwezige kennisinfra-

structuur, bedrijvigheid en competenties van Twente en levert Twente naar berekeningen  

op termijn 2700 banen op.

Recreëren

Ecologie, sociologie en economie worden in dit veranderingsproces duurzaam met elkaar 

in balans gebracht. Door de nieuwe luchthaven zeer compact te houden is het mogelijk 

een  aanzienlijk stuk terug te geven aan de natuur, waar mensen volop ruimte hebben om 

te recreëren. Bij de nieuwe luchthaven is plaats voor nieuwe recreatie op Twentse schaal. 

Wonen

Ook de militaire woongebieden in het groen als Zuidkamp en het Prins Bernhardpark 

horen bij die opgave van ADT. Het gebied met zijn fraaie landschap, oude landgoederen 

en de in het landschap verscholen oude legeringplaatsen, biedt gelegenheid voor 

hoogwaardige woonmilieus.

GEBIEDSONTWIKKELING
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DEEL JE  ERVARING

FOTOWEDSTRIJD
Zet uw Zomertoerfoto’s op Facebook en twitter ze rond, maar vergeet de 

mooiste vooral niet in te sturen voor de Grote Zomertoer Fotowedstrijd! 

Stuur uw berichten ook naar @twenteairport, #foto #zomertoer2012, of 

www.facebook.com/luchthaventwente. Uw foto’s kunt u ook mailen naar 

fotowedstrijd@zomertoer2012.nl! Onder de mooiste foto´s worden vier 

proeflessen vliegen verloot!
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Nieuwsflits

Als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen van 

dit fraaie gebied, bezoek dan onze website en meld u aan 

voor de nieuwsflits: www.adttwente.nl. Hier vindt u ook alle 

panden, die in het gebied te huur en te koop zijn.

Contact

Area Development Twente 

Zuidkampweg gebouw Z31

7524 PJ Enschede

Nederland

Telefoonnummer +31 (0)53 480 00 90

Ons kantoor is geopend van 

maandag t/m donderdag tijdens kantooruren.


