VLIEGVELDWEG
Arn old

Naar het vliegveld Twente

Fortuin

N og vo el ik de koude voete n van mijn soldatenw acht aan het De ve nte r- he k van
de Vliegbasis Twenthe. Zo'n halve ee uw gelede n slenterde ik er in w isselende
dag- en nachtdienst en in het 'blauw' van mijn dien stplicht. Soms w as het eve n
dru k, bij binnenkomst en ver trek van het basispersoneel. Vaak w as het
geestdo de nd ru stig. W at zeg ik, sto mverve lend . Twintig passen n aar link s,
twintig passen naar rechts met de blik op one indig, nu ee ns richting Oude
D eventerweg, dan weer in de richtin g van de Vliegv eld w eg die van de
Braakweg naar het vliegv eld leidde. D ankbaar was j e de passant-met-hond die
zwa aide: 'G eet't good?' '[oa 't geet wa .'
Nu rijd ik die w eg wel ee ns in vanuit de richtin g H en gelo . Over de
Vergertweg, linksaf het bordj e naar het vliegve ld volgen d. Eerst voorbij het
loonbedrijf dat go edkeuring lijkt te hebben om het landschap gewelddadig te
vernietigen. Hi er en daar wa t hui zen en terugliggende boerderijen. D an de
afslag naar het vlie gveld, linksaf na het stopbo rd. H aastige m ens en kiezen die
route liever niet. Soms rijden er bij de afslag naar het vliegv eld trage auto's of
trekkers. Aan het eind, wa ar Vliegveld w eg en Oude D eventerweg elka ar raken ,
h ek . Buiten di enst ,
staat nog h et D eventerzo nder wac htlo pe nde
soldaten. Eve n daarvoor
Vliegveldweg naar de
ligt de aftakking van de
burgervli egverk eer, w aar
acco m modatie voo r het

Straatnaam

ls soi

1

a s splege
van historie

ook de levendigh eid
aarzelt. Alleen vlak vo or
en na het vertre k van ee n
enkele charter kom j e
wa t verkeer tegen . H et vliegvel d dommelt, nu de F- I 6 is verdwe ne n, w eg in
slaapstand. O p 15 februari 1929 stichtte n de Twe ntse gemeenten Ensche de,
H en gelo , Olden zaal en Lonnek er de 'NV Luchtvaartt err ein Twenth e' . Stro ink
herinnert zich in 'Stad en Land van T w ente' ee n folder met de omschrij vin g:
'het mooiste vliegveld van N ed erland. H et eige nlijke vliegte rre in is bed ekt met
ee n stevige egale grasmat, di e het landen en opstijgen van de zwa arste
verke ersvliegtuige n onde r alle we ersomstandighe de n toel aat' . De hoopvolle
gedachten van die dagen lijken nu teruggek eerd. Ze klinken door in de ter
discussie staande verlangen s de burgerlu ch tvaart een nieuwe toekomst op
'Twenthe' te bieden. Er zij n er die daar brood in zien . Er zij n er ook die h et
einde van het militair vliege n (vanaf 1940 toen de Duitsers ermee b egonnen )
toejuich en vanwege h et milieubeh oud.
Als 'Twenthe' ee n aanwinst wordt voor de burgerlu chtvaart krijgt de
Vliegveldw eg, die sinds 193 6 naar het vliegveld is ve rnoem d, ee n nieuw aanzie n
en w or dt het er vast drukker. M aar dat gebeur t misschien oo k w el als er niks
meer te vliege n valt en het oude veld bebou wd wordt met hui zen en/of bedrijven.
[m.m .v. Leo M etternich]
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