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In het jaar 1910is er voor het eerst spraI<:e
van het "vliegveld" Twente, waar toen
een krakkemikkige Bleriot vliegtuigje zijn
opwachting maakte. Na vele insp'anningen was
het op 31augustus 1931een feit: de grasmat
van het vlie~eld Twente werd officieel
aangemerkt als een burgervlie~eld. In 1937
werd er weliswaar een grote legeroefening
gehouden waaraan maar liefst 16 FokI<:ersaan
meed eden, maar het werd v66r 1940 nooit
officieel als militair vliegveld gebruiI<t. Wel
werd de grasmat op 1 mei 1940 op last van de
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Regering

omgeploegd

met als doel

komen dat vijandelijke vliegtuigen het
11m. uden kunnen gebruiken. De liangars
.~.
opgeblazen en Duitse troepenmacnt
p 10mei 19ao sleclits een lioop'
ngen staal.

Pas in de nazomervan 1940 arriveerde de Duitse 'Bauleitung'
op het vliegveld om met de wederopbouw te beginnen. De
arbeidskrachten werden van heinde en ver gehaald, zo waren
er eind 1940 ruim 6000 Hollandse arbeiders werkzaam en
was er 1586 hectare opgeeist voor de aanleg drie verharde
startbanen van klinkers, zoals dat elders ook gebeurde,
waaronder Deelen en Venlo.
Ook werden er 55 hangars, bunkers, opslagruimten en
werkplaatsen gebouwd en kwam er een kampement voor
het vliegveldpersoneel, het voormalige Zuidkamp. Aan
de noordkant van de basis kwam aan de Bergweg een
kampement, plaatselijk bekend als de Broamberg. Hierwas
ook de hoofdingang naar het vliegveld. De hier vlakbij gelegen
steenfabriek werd het eindpunt van het buurtspoorlijntje, dat
door de Duitsers vanaf station Enschede-Noord was afgetakt
en zo het vliegveld kon voorzien van alles wat benodigd was.
Men kan zeggen dat hier het 3e Bommenlijntje het licht zag.
Als onderdeel van de voorbereiding voor het opereren met
de ME-163raketvliegtuigwerd vlak bij deze steenfabriek
medio 1944 een brandstofopslagplaats ingericht voor de
zeer brandbare "c en T Stoff" ten behoeve van dit vliegtuig.
Hoewel daar duidelijke plannen voor bestonden, is ervan
deze plannen niets terecht gekomen. Het gonsde in de
omgeving wel van allerlei geruchten over "Spritzbommen" en
"gaskelders".

Destijds goed gecamoufleerde hangar
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Ook hierwerd een schijnvliegveld aangelegd, zo werden
er zelfs bunkers gebouwd o.a. in Dulden bij Weerselo en
werden er gecamoufleerde imitatiehangars langs de bosrand
neergezet. Militairen bedienden de verlichting bij het
aanzwellend geluid van geallieerde bommenwerpers en
men schoot seinpatronen af om de vliegtuigen te misleiden,
echter lOnderveel succes. In het Noorderbos bij Rijssen
werd een noodvliegveld aangelegd, waarvliegtuigen min of
meer beschermd in dispersals geparkeerd stonden. Rondom
de vliegbasis waren de nodige radarinstallaties gebouwd
om de geallieerde eskaders op te sporen aanwezige en te
laten aanvallen door Duitse jagers. In het natuurreservaat
Agelerbroek in de buurt van Denekamp staat nu nog een
met mos bedekte betonnen voet, eens behorende bij een
radarpeilervan het type Wiirzburg-Riese.
In de diverse commandobunkers,

waren ook de zogenaamde

'Blitzmadel' werkzaam, dezewaren gehuisvest in kasteel
Weldam, gelegen tussen Goor en Diepenheim.
Op 15augustus 1944 werd de basis zwaar gebombardeerd
door 152B-17bommenwerpers lOals ook had plaatsgevonden
op de Fliegerhorsten Deelen, Venlo en Volkel. Erwerd lO'n
158ton aan bommen op de vliegbasis losgelaten. Een aantal
militairen werd gedood of raakten gewond. Hangaars met
daarin Messerschmitts gingen in vlammen op. Vele gebouwen
Wurzburg riese -2 radar

hadden forse schade opgelopen en het vliegveld op zich
was veranderd in een kratergebied.
Op 1januari 1945verloor de Luftwaffe veel van zijn vleugels.
Op deze nieuwjaarsmorgen stegen honderden Duitse
jachtvliegtuigen op om in het kadervan Opera tie Bodenplatte
geallieerde vliegvelden in zuidelijk Nederland o.a. Eindhoven
en Volkel maar ook in Belgie uit te schakelen.
Opera tie "Bodenplatte" had echter zware gevolgen voor
de eigen luchtvloot omdat het opperbevel in hun wens
om deze opera tie geheim te houden verzuimd had hun
luchtdoelartillerie van deze aanval in kennis te stellen.
Daardoor werden lO'n 300 eigen toestellen door de Flak
neergeschoten en kwamen 151vliegers om het leven en
werden er 63 krijgsgevangen gemaakt door de geallieerden.
Ook de geallieerden verloren de nodige vliegtuigen maar
deze konden wel vlug worden vervangen. Dit gold echter
niet voor de Duitsers. Terneergeslagen moest de Duitse
luchtmachtadelaar zijn wonden likken en waren zijn laatste
dagen geteld.
De genadeslag kwam op 24 maart 1945 toen er 311ton
aan bommen werden gedropt door maar liefst 75 B-17
bommenwerpers. Deze aanval veranderde Fliegerhorst
Twente in een maanlandschap. De tegenstand was gebroken.

De chaoswas compleet op 24 maart '945
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