p r i n s b e r n h a r d pa r k
enschede
Van voormalig defensieterrein naar landschappelijk woonmilieu

Hoogteligging
bron: Ruimtelijke visie Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving,
Provincie Overijssel, juni 2010

Olde

Prins Bernhardpark

nzaa

lse s
tu

wwa

l

Lonnekerberg

Kwaliteiten
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2. Gemengd loofbos

2. Gemengd loofbos met laanstructuur

Huidige situatie watersysteem

Het gebied van de luchthaven Twente ligt
het watervoerende pakket. Dat betekent dat op
op de westelijke flank van de stuwwal
diverse plaatsen van nature vochtige situaties
Oldenzaal. Bovenstaand kaartje toont de
voorkomen en dat neerslag relatief snel wordt
hoogteopbouw van het gebied en de
afgevoerd naar het oppervlaktewater. Er komen
omgeving.
zowel situaties voor
van kwel als van inzijging.
3. Elementen Nordlager legeringskamp
3. Elementen Nordlager legeringskamp
4. Toegangsweg roept ‘enclave gevoel’ op
De helling van het gebied leidt tot een
oostwest-gerichte stroming van zowel
De flank van de stuwwal is van nature een zone
grond- als oppervlaktewater. De opbouw
waar beken ontspringen. In dit gebied liggen de
van de ondergrond is gelaagd. Slecht
bronnen van de Jufferbeek, Hesbeek, Blankendoorlatende lagen beperken de diepte van
bellingsbeek en Leutinkbeek. Het stroomgebied

Ruimtelijke visie gebiedsontwikkeling luchthaven Twente en omgeving juni 2010
5. Zicht op omliggend landschap

5. Zicht op omliggend landschap

6. Natuurgebied Lonnekerberg

35

Prins Bernhardpark
Van voormalig defensieterrein naar landschappelijk woonmilieu
Ontwerpinstrumenten herleidt uit kwaliteiten plangebied

Het Prins Bernhardpark maakt onderdeel uit van de voormalige
Luchthaven Twente. Het omvat vijf historische gebouwen,
die worden uitgebreid met circa 25 nieuwe woningen in
een waardevolle landschappelijke setting. Het doel van de
herontwikkeling is een unieke woonomgeving te realiseren

greppels

waar potentieel geïnteresseerde kopers zich in herkennen en
dat de waardevolle landschappelijke kwaliteiten zoveel mogelijk
behoudt. De herontwikkeling dient bovendien bij te dragen aan
een economisch sterker en duurzamer Twente. Buro Lubbers
stelde een landschapsplan op voor het nieuwe woonpark.

verbijzonderen entrees kavels

De geschiedenis herhaalt zich
Het Prins Bernhardpark kent een interessante historische
ontwikkeling. De van oorsprong beboste zandgronden zijn
sinds de Middeleeuwen ontgonnen. De intensieve begrazing
transformeerde het landschap in een boomloze woeste gronden

klinkerpaden

met heide. Het tij keerde met de opkomst van de textielindustrie
in Twente. Textielbaronnen wilde landelijk wonen in de nabijheid
van de stad en ontwikkelden landgoederen. De woeste gronden
werden beplant voor houtproductie en jacht. Hierdoor ontstonden
enclaves die zich ruimtelijk, functioneel en qua toegankelijkheid
onderscheidden van het omringende agrarische landschap.
In de Tweede Wereldoorlog heeft een deel van het bos van het
Prins Bernhardpark plaats gemaakt voor vliegveld Fliegerhorst.
De architectuur van de militaire bebouwing werd gebaseerd
op traditionele plattelandsarchitectuur zodat vanuit de lucht

bos

de indruk werd gewekt dat het een agrarische nederzetting
betrof. Direct na de Tweede Wereldoorlog werd het vliegveld
eigendom van Defensie en ook sterk in omvang teruggebracht.
Rond 1990 wordt het Prins Berhnardkamp omgevormd tot
woonenclave. Grotendeels alle gebouwen en delen van de

Rhododendrons

verharding worden gesloopt. Er worden tuinen, plantsoenen
en boscomplexen aangelegd. Het gebied blijft eigendom van
Defensie totdat in 2007 het laatste vliegtuig vertrekt vanaf
de militaire vliegbasis Twente. Het sluiten van de militaire
vliegbasis biedt een kans om zowel aan het gebied van de
luchthaven als aan het omliggende gebied nieuwe functies toe
te kennen, die een economische impuls geven aan Twente.

bijzonder lichtplan

De geschiedenis vertoont opmerkelijke parallellen. Midden
negentiende eeuw kwamen de gemeenschappelijke woeste
gronden beschikbaar voor nieuwe functies en landgoederen.
Begin twintigste eeuw komen de ‘gemeenschappelijke’
defensieterreinen beschikbaar, die kansen bieden voor de
bestaande architectuur: kan leiden tot
leidmotief nieuwe architectuur

ontwikkeling van ‘nieuwe landgoederen’ waarop gewoond,
gewerkt en gerecreëerd kan worden.

ontwerp 2013-2014 | uitvoering n.t.b. | omvang ca 10 ha (25 woningen) |
Area Development Twente (ADT) | in samenwerking met Gemeente Enschede

locatie Lonneker, Gemeente Enschede
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opdrachtgever

Bomen te behouden
Zeer behoudenswaardige bomen

Bos (niet ingemeten)

Behoudenswaardige bomen
Boom met voldoende toekomstverwachting

Kansbomen in de aan te leggen heesterzones
behouden en waar nodig aanvullen met nieuwe
bomen

Haag

Bomen omgeving (niet ingemeten)

vochtig gemengd
loofbos

gemengd loofbos

beukenbos

gemengd loofbos

Bomen te kappen
Mogelijk te kappen bomen t.b.v. ontsluiting en bouwvelden
3 x zeer behoudenswaardige bomen
34 x behoudenswaardige bomen
10 x boom met voldoende toekomstverwachting
50 x bomen met onvoldoende
toekomstverwachting

bomen binnen deze zone mogen bij
belemmering bouw/tuin worden gekapt
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Bouwen in het bos
Het

alle

erfafscheiding om de bouw van schuttingen te voorkomen. Het

waardevolle landschappelijke kwaliteiten die nodig zijn voor

Prins

Berhardpark

bezit

reeds

bij

aanvang

zicht op de kavel vanuit de openbare ruimte en de buurkavels

een uniek woonmilieu. Er zijn natuurlijke hoogteverschillen,

wordt door de struikenbeplanting (grotendeels) ontnomen. De

er is een gemengd loofbos met soorten als beuk, berk en

groene erfafscheidingen dragen zowel bij aan een aangenaam

eik en er zijn nog panden uit het militaire verleden zoals de

woonklimaat als aan de landschappelijke kwaliteit.

officiersmess. Bovendien is het enclave-gevoel door zijn
onstaansgeschiedenis nog aanwezig inclusief doorzichten op

Het deel van het bestaande bos dat niet wordt uitgegeven blijft

het omliggende open landschap. Deze specifieke kwaliteiten

zoals het is. Dit zogenaamde natuurbos heeft een ecologische

zijn het uitgangspunt van het landschapsplan.

functie en dient tevens recreatieve doeleinden. Bovendien
leveren deze onbebouwde bossen een belangrijke bijdrage

De basis van het plan is het huidige bos, dat zoveel mogelijk

aan het woon- en leefklimaat van het Prins Bernhardpark.

wordt behouden. Ter wille van de kavels worden er her en der
lege plekken uit gespaard. De kavels binnen dit woonbos worden

Met deze zorgvuldige landschappelijke ingrepen en behoud

gescheiden door een nieuwe heesterlaag met gebiedseigen

van waardevolle eigenschappen, ontstaat een bijzonder

soorten. De struikvormende beplanting wordt vooral toegepast

woonmilieu waar particulieren in een bosachtige omgeving hun

in lijnvormige objecten of in objecten met een geringe omvang,

eigen woning kunnen bouwen. Op Prins Bernhardpark woon je

zodat ze een belangrijke functie kunnen vervullen binnen de

echt in het groen.

ecologische infrastructuur. Daarnaast dient de heesterlaag als

Verkaveling
heesterzone
beplanting bestaande uit struikvormende
soorten met hier en daar een boom

zoekgebied gebouw

heesterzone met doorzicht naar landschap

tuin / bostuin

mogelijke locatie heesters
afhankelijk van keuze verkaveling

boomkroon bestaande boom
hier mag geen gebouw of bijgebouw worden gerealiseerd

bestaand gebouw handhaven

minimale graafafstand bestaande boom
hier mag niet gegraven worden: geen inrit,
parkeerplaats, kabels en leidingen, etc.

Kavel is op te splitsen, bij niet splitsen voorkeur voor
bebouwing in zuidelijk gelegen zoekgebied

zoekgebied aanbouw

1:2000

bestaande officiersmess
functie n.t.b.
behouden tracé Prins
Bernhardparkweg
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bos voorzien van groepen
rododendrons langs de
Prins Bernhardparkweg
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behouden en waar nodig uitbreiden bestaande
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waterberging

s

zicht op landschap

versterken bos middels aanplant heesterzone
met hier en daar een boom tussen de kavels

randkavels
aanduiden kavelgrens middels houtrillen

tennisbaan
of n.t.b. invulling

onderhoudspad /
struinpad

houden waardevolle bomen

e klinkers

onderhoudspad / struinpad
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bestaande bebouwing
Nordlager architectuur
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Prins Bernhardparkweg

Overgang openbaar-privé

Erfafscheiding tussen boskavels onderling

Vanuit woningen doorzichten naar omliggend landschap
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Inpassing bestaande bebouwing
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