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 1. Oorsprong van de Stichting.

De stichting Lonnekerberg of kort StiL, is opgericht in 2013. Door ontwikkelingen rondom het 
vliegveld Twente hebben een aantal bewoners op of aan de rand van de Lonnekerberg de 
stichting in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de natuurlwaarden van flora en fauna 
op en om de Lonnekerberg.

Wat wil StiL? 

• Verbeteren en beschermen van natuur en landschap op en rond de Lonnekerberg;

• Vergroten en beschermen van de belevingswaarde van de Lonnekerberg;

• Vergroten van de mogelijkheden van rustige vormen van recreatie;

• Behouden van rust en behouden van de ervaring van stilte op de

Lonnekerberg;

• Behouden van de mooie bossen en oude bomen op en rond de Lonnekerberg

en deze beschermen tegen verplichte kap.


2. Bestuur:  

Het bestuur bestaat uit mensen die op en/of in de nabijheid van de Lonnekerberg wonen. Zij 
verrichten de activiteiten die de stichting uitvoert om haar doelen te verwezenlijken om niet.

De stichting heeft geen personeel in dienst. 

De volgende mensen maken deel uit van het bestuur.

Voorzitter - GeertJan Takkenkamp  
Secretaris – Paul van der Valk 

Penningmeester – Maarten Witteveen 

Lid – Nicoline Mogendorff

Lid – Joanneke van der Nagel

Lid – Robbert Blijleven


Het bestuur wordt bij de organisatie van haar werkzaamheden en activiteiten bijgestaan door 
vrijwilligers die geen deel uitmaken van het bestuur. Tevens wordt veelvuldig samengewerkt met 
andere organisaties van vrijwilligers in de omgeving zoals: 

De dorpsraad Lonneker, 

de stichting Lonneker Laand 

verschillende buurtverenigingen.


 3. Korte terugblik.

De stichting heeft vanaf haar oprichting een aantal structurele activiteiten uitgevoerd. Daarnaast 
hebben een aantal incidentele acties plaats gevonden. 



Structureel wordt een informatieve website bijgehouden. De website www.lonnekerberg.nl geeft 
alle achtergrondinformatie over de ontwikkelingen op en rondom het voormalige vliegveld. De 
belangrijkste beleidsstukken over de ontwikkelingen zijn op de site op een gestructureerde wijze 
in een archief te vinden. Tevens kan de bezoeker informatie over de opvattingen van der Stichting 
en anderen, over de voorgestelde ontwikkelingen vinden. De kansen en de bedreigingen.

Ook over de ontstaansgeschiedenis van de Lonnekerberg vindt men op de site veel informatie. De 
bijzondere flora en fauna en de reden van het voorkomen van bijzondere planten en dieren wordt 
beschreven. De beschermde soorten die voorkomen worden benoemd. 
 

De afgelopen jaren zijn wandelingen op de Lonnekerberg georganiseerd. De animo wordt elk jaar 
groter. Met name de wandelingen waar uitleg gegeven werd over de aanwezige flora en fauna 
worden druk bezocht. 

Ook elk jaar wordt tussen oud en nieuw, samen met de “lonneker bloazers” een 
midwinterwandeling georganiseerd. Een bijzondere wandeling waarbij de bloazers acte de 
présence geven met de midwinterhoorn. 
Structureel heeft de stichting aandacht gevraagd voor de bedreigingen die het beleid van de 
overheid voor de Lonnekerberg en de omliggende natuurgebieden met zich mee brengt. Zo heeft 
de stichting diverse keren ingesproken om alarm te slaan bij ontwikkelingen die een 
onomkeerbare schade aan der natuur veroorzaken. Met name heeft de stichting gewezen op 
ontwikkelingen rondom geluid, stank en licht van nieuw te plannen activiteiten door het nieuwe 
evenemententaerrein Twenthe. Zo hebben mensen namens StiL diverse keren ingesproken bij 
provincie en gemeente alsook bij de ontwikkelaar ADT. Tevens heeft de stichting een rechtszaak 
aangespannen tegen het organiseren van een Hardcore muziekfestival, midden in het kwetsbare 
natuurgebied, onder de veelzeggende titel “Breaking sound barriërs”

Incidenteel heeft de stichting ook een aantal aansprekende activiteiten georganiseerd. 

Zo is een recreatieve hardloopwedstrijd georganiseerd bij de opening van 135 hectare nieuwe 
natuur naastgelegen aan de Lonnekerberg. In 2015 heeft de stichting een dubbelspoor fietspad 
aangelegd over de Lonnekerberg. De kosten zijn gedekt door zelf de schop ter hand te nemen en 
werkzaamheden uit te voeren en door sponsor- en crowdfunding acties. 
Er wordt samengewerkt met de kunstroute Lonneker bij de organisatie van haar jaarlijkse route.

De stichting heeft meegewerkt aan “Fète de la nature” en in dat kader een literaire fietstocht 
georganiseerd met een lezing van A.L. Snijders.

Tenslotte is er een lezing met diabeelden over het gedrag en de habitat van de das georganiseerd. 
Door Corona zijn een aantal jaren achtereen weinig activiteiten georganiseerd. De komende jaren 
zullen wij bovenstaande activiteiten weer opnemen.


4. Doelstelling, aard van de stichting.

 
De stichting is 100 procent een vrijwilligers organisatie. Alle werkzaamheden worden door de 
bestuursleden en door de vrijwilligers gratis en zonder het in rekening brengen van kosten 
uitgevoerd. 

De stichting is voor de natuur, met name de Lonnekerberg en haar directe omgeving. Natuur die 
geen stem heeft en het beste gedijt in rust en stilte. De stichting wil voor de natuur spreken, wil 
haar een stem geven en met respect behandelen. 

De mensen die deel uitmaken en als vrijwilligers betrokken zijn bij de stichting zetten zich in om 
kwetsbare natuur en rust te behouden voor nu en de toekomst en haar behouden voor 
ondoordachte plannen die haar bedreigen.


5. Kansen:


Het gebied is zo waardevol dat bescherming ervan belangrijk is Er bestaan zeker mogelijkheden 
voor het verbeteren van Natuur en Landschap op en rond de Lonnekerberg de stichting zet zich 
daarvoor in en maakt zich daar sterk voor:

• Beekherstel en bosbeheer met oog voor de waarden van het bestaande bos;

• Samenwerking van de verschillende grondeigenaren t.a.v. het beheer van




bomen, bossen en natuurterreinen;

• Stimuleren van ecologische verbindingszones, zodat tussen de Lonnekerberg en andere 
natuurgebieden uitwisseling van fauna plaats kan vinden;

• Stimuleren van recreatieve verbindingen tussen de Lonnekerberg en de

omliggende natuurgebieden;

• Samenwerking van de verschillende grondeigenaren t.a.v. inventarisaties van flora en fauna 
onderzoek;


De belevingswaarde van de Lonnekerberg verder ontwikkelen:

• Stimuleren van mooie wandelpaden in het gebied;

• De aanleg van een fietspad over de Bergweg;

• Meer bewustwording van de natuur- en landschaps-waarden van de Lonnekerberg;

• Meer bewustwording van de cultuurhistorische waarden van de Lonnekerberg;


 Stimuleren van betrokkenheid van omwonenden en inwoners van Lonneker bij de Lonnekerberg. 

Bedreigingen.

 

De natuur in de driehoek Enschede, Oldenzaal, Hengelo is van uitzonderlijke kwaliteit. De reden is 
voor een groot deel gelegen in de jarenlange aanwezigheid van het voormalig militaire vliegveld. 
Haar aanwezigheid hield nieuwe ontwikkelingen zoals urbanisering en economische activiteiten 
tegen. 

Nu het militaire vliegveld en ook grootschalige vliegverkeer definitief van de baan is komt de 
bedreiging van plannen voor vervuilende economische activiteiten. De grootse bedreiging is de 
aanwezigheid van het nieuwe “evenementen terrein Twenthe”. Het terrein, groot 65 hectare, ligt 
direct aan de rand van de Lonnekerberg en de nieuw aangelegde natuur en is in 2015 door de 
eigenaar aangekocht. Het terrein is daardoor letterlijk omgeven door kwetsbare natuurgebieden 
en daardoor ook een vreemde eend in de bijt. 

Toezeggingen dat het bij de ontwikkeling van het evenementen terrein zou gaan om een 
duurzaam te ontwikkelen terrein bleken in de jaren daarna “gebakken lucht” en promotiepraatjes. 
De lokale en provinciale overheden staan vooralsnog enorme geluidsmogelijkheden toe, alsmede 
de mogelijkheid van dagelijks vuurwerk en een 12 tal meerdaagse evenementen. De plannen 
hebben haar beslag kunnen krijgen doordat er over de verkoop aan het evenementen bedrijf en 
invulling van het terrein niet is gesproken met omwonenden.


De voorstellen van Gemeente Enschede en provincie blijken dit gebied enorm te bedreigen en 
staan haaks op de visie van de Commissie van Wijzen:

• De aanleg van een groot evenemententerrein van 25 hectare bij ‘Hangar 11’. Geluidsproductie 
tot 1 uur ’s nachts. 7 dagen per week open. Dit terrein grenst direct aan de zuidzijde aan de 
Lonnekerberg;

• De aanleg van een racebaan/motorcrossbaan/slipbaan op ‘DE STRIP’. Voor oefenritten en 
testritten voor motorvoertuigen. Geluidsproduktie onbeperkt. Dit terrein grenst over de volle lengte 
aan de westzijde van de Lonnekerberg;

• Uitbreiding van zware bedrijvigheid op de Strip (met zeer grote geluidsproduktie);

• Uitbreiding van de Strip en Oostkamp tot groot evenementenpark op het gebied van auto’s en 
motoren;

• Autorace-evenementen, popconcerten en houseparty’s op ‘de Strip’ en het gebied bij Hangar 11 
‘Oostkamp’


6. Beleid en strategie:

De stichting zal zich met haar activiteiten blijven inzetten voor het behoud van de kwaliteit van het 
gebied. Het is treurig en triest dat door het overheidsbeleid de nadruk is komen te liggen op het 
beschermen van wat er is. Uitbouw van de kwaliteit van het gebied is door het overheidsbeleid en 
met name het faciliteren en bijna zonder beschermende regels voor flora en fauna en 
doorontwikkelen van het evenemententerrein, op dit moment bijna niet aan de orde. 



De nadruk van onze activiteiten lag vanaf de oprichting van de Stichting op het beschermen wat 
er is en tegengaan van de ongebreidelde uitbouw van het evenemententerrein Twenthe. Voor de 
komende jaren is die bedreiging van uitbouw en dus bedreiging van natuurwaarden nog even zeer 
aan de orde.  De nadruk van de stichting zal dan ook de komende jaren wederom gericht zijn op 
beschermen wat er is en tegengaan van verdere uitbouw van het evenemententerrein om overlast 
aan natuur en omwonenden tegen te gaan. 

Wij zullen daarbij met name focussen op het stellen van striktere regels rondom geluid, uitstoot 
stikstof en lichtvervuiling. Tevens zullen wij een oogje in het zeil houden op alles wat er in het 
gebied van het voormalig vliegveld gebeurt. De gekozen beleidssystematiek van “organisch 
ontwikkelen” blijkt voor niet georganiseerde omwonenden zeer moeilijk. De goed georganiseerde 
ontwikkelaars van het gebied en de bij hen aanwezige financiële middelen maakt dat het voor 
omwonenden een ongelijke strijd is. Als de overheid dan ook nog weinig oog heeft voor de 
natuurwaarden maakt wordt de bescherming ervan een moeilijke opgave.


7. Activiteiten.

Voor de komende jaren staan de volgende activiteiten op het programma:

In 2022 bestaat de Stichting Lonnekerberg 10 jaar. Wij zullen aandacht schenken aan dat eerste 
lustrum.

Wandelingen en excursies.

Kerstwandelingen met Lonneker Bloazers.

Volgen van het beleids- en besluitvormingsproces rondom het voormalig vliegveld. Inspreken en 
becommentariëren.

Bijhouden website www.lonnekerberg.nl met o.a. het uitgebreide archief van het beleids- en 
besluitvormingsproces.

Bijhouden van een buurt signalerings-app. Doel is om ongewenste en schadelijke activiteiten in 
de natuur te melden.

Bijhouden van een signalerings-register met misstanden op en rondom de Lonnekerberg en 
omgeving.

Bijdragen aan de jaarlijks georganiseerde Kunst en Landschapsroute Lonneker. 

Onderhoud van het door StiL aangelegde fietspad over de Lonnekerberg. 

Verder alles wat in onze mogelijkheden ligt om nadelige effecten van de verdere ontwikkeling van 
het voormalig vliegveld (met name wat betreft het evenemententerrein en de vliegbaan) tegen te 
gaan.


